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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Närstående har en betydelsefull roll och får ta ett stort ansvar när någon nära 

drabbats av stroke. Det är inte ovanligt att livet förändras för alltid och närstående hamnar i en 

krissituation. Professionell hjälp och stöd till närstående under sjukhusvistelse är en viktig del 

i sjukvården. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser av stöd från 

sjukvårdspersonal efter att en nära person drabbats av stroke. Metod: En systematisk 

litteraturstudie utfördes. Totalt tretton artiklar inkluderades i resultatet, tio kvalitativa och tre 

kvantitativa. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa 

respektive kvantitativa artiklar. Analysen inspirerades av en metod för innehållsanalys som 

genomfördes i sju steg vilket resulterade i två kategorier och fjorton underkategorier. 

Resultat: Närståendes upplevelser av stöd resulterade i kategorierna: upplevelser av stöd och 

upplevelser av otillräckligt stöd som omfattades av underkategorierna; trygghet, 

förnöjsamhet, tillit till information, att bli sedd, okunnighet, utelämnande, att bli tagen för 

givet, maktlöshet, ensamhet, osynlighet, otillräcklighet och upp till mig själv gällande rollen. 

Slutsats: Det är inte självklart att närstående får det stöd de önskar i sjukvården. Viktigt är 

dock för närstående att få känna samhörighet, delaktighet och vara en del i sammanhanget 

vilket främjar närståendes relation till sjukvården. 

Nyckelord: Närstående, Stöd, Upplevelse, Stroke 

 

 



  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING  1  

BAKGRUND  1  

Närstående situation  1  

Närstående  2 

Stöd  2  

Omvårdnad  3  

Systemteori  3 

PROBLEMFORMULERING  5 

SYFTE  5 

METOD  5 

Sökstrategi  5 

Kvalitetsgranskning  6 

Dataanalys  6 

Forskningsetiska överväganden  8 

RESULTAT  8 

Upplevelser av stöd  8  

Upplevelser av otillräckligt stöd  10 

DISKUSSION  14 

- Metoddiskusson  14 

- Trovärdighet och överförbarhet  15 

- Resultatdiskussion  16  

- Förslag på fortsatt forskning  20 

SLUTSATS  21 

REFERENSER  22 

BILAGOR 

1. Sökhistorik 

2. Artikelmatris 



  

3. Granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar 

4. Granskningsprotokoll för kvantitativa artiklar 

 



  

 1 

INLEDNING 

De flesta människor kommer någon gång erfara hur det är att vara närstående till någon som 

drabbas av allvarlig sjukdom. När det händer är det viktigt att det finns professionellt stöd, 

någonstans att vända sig och någon att prata med innanför sjukvårdens dörrar. Det finns en 

undran och en nyfikenhet från oss båda författares sida om hur närstående upplever det stöd 

de får i sjukvården. I vår framtida yrkesroll som sjuksköterskor vill vi kunna ge det stöd 

närstående önskar och behöver. Med denna systematiska litteraturstudie vill vi lyfta vår 

kunskap och bota vår nyfikenhet genom en fördjupad inblick i hur närstående upplever stöd 

av sjukvården när någon nära drabbats av stroke. Detta för att vi i vårt sjuksköterskearbete ska 

kunna bidra med ett holistiskt synsätt, bli bättre på att se till och ta hand om människan som 

helhet och på så vis omfamna hela människan och därav förbättra situationen för den som är 

allvarligt sjuk och de närstående.  

 

BAKGRUND 

Närståendes situation 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste orsaken till 

neurologiskt handikapp hos vuxna (Riks-Stroke, 2010; Norrving, 2007). Stroke är en 

gemensam term för hjärninfarkt och hjärnblödning där hjärninfarkt är den vanligaste varianten 

som drabbar 85 procent (Norrving, 2007). Enligt Riks-Stroke (2010), som är ett 

kvalitetsregister för sjukhusvårdande patienter, drabbas årligen ca 30 000 personer. Detta 

styrks även av Norrving (2007) som hävdar att ungefär 30 procent av den siffran är 

återinsjuknande. Behovet av stöd och hjälp från närstående är i mycket stor utsträckning 

betydande hos strokedrabbade efter insjuknandet (Riks-Stroke, 2010).  

Anfall i storhjärnan ger en symtombild med halvsidig kraftnedsättning i skadans motsatta 

kroppshalva, känselnedsättning, språksvårigheter och halvsidigt synfältsbortfall. Får man 

skador i vänster hjärnhalva är det vanligt förekommande med språksvårigheter som följd, 

expressiv afasi och impressiv dysfasi är tillstånd som kan uppstå vilket innebär svårigheter att 

yttra sig och svårighet att förstå. Vid skador i höger hjärnhalva är neglekt vanligt 

förekommande vilket yttrar sig i en omedvetenhet om vänstra sidans kroppshalva. Om 

skadorna är lokaliserade i hjärnstammen, där nervbanor och nervcellsgrupper samsas om 

utrymmet, kan förlamning och känselnedsättning te sig (Norrving 2007). Enligt Wallström 
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(2010) räknas inom vård och omsorg med att närstående tar ett stort ansvar när någon drabbas 

av stroke och denna snabba förändring när någon drabbas medför att många närstående tar på 

sig den stora vårdarrollen. Närstående har en viktig roll i den strokedrabbades rehabilitering 

och är ofta själva i behov av ett visst omhändertagande med tanke på den omställning och 

livsförändring som sker för båda parterna (Pessah-Rasmussen, 2007). Upplevelsen av 

obefintlig information om vad stroke är och konsekvenserna av stroke som många närstående 

upplever gör att de står helt oförberedda inför följderna av sjukdomen. Många närstående 

beskriver problem med hälsan så som högt blodtryck, huvudvärk, sömnstörningar, ångest och 

andra stressrelaterade problem. Brist på tid, kunskap och förståelse från omgivningen 

reducerar det sociala livet och intressen vilket leder till ensamhet och isolation (Wallström, 

2010). Sawatzky och Fowler- Kerry (2003) fann i sin studie att närstående upplevde en 

signifikant förändring av livsvärlden. Kärleksrelationen förändrades då kommunikationen 

dem emellan ändrades och många tvingades ge upp sina arbeten för att ta hand om den 

strokedrabbade. Detta ledde till isolation från andra människor och i allt detta hade närstående 

svårt att be om hjälp.  

Den som drabbas av stroke kan få personlighetsförändringar. Dessa förändringar kan även 

vara plågsamma för närstående då de inte längre känner igen sin livskamrat på grund av 

rubbningar i beteende, tankemönster, känslouttryck och vanor. Att närstående hamnar i en 

krisreaktion förekommer och de behöver då erbjudas kontinuerlig information och stöd samt 

vid behov professionell hjälp med krishantering och hjälp till avlastning. Det är inte ovanligt 

att livet förändras för alltid efter att en närstående drabbats av stroke (Pessah-Rasmussen, 

2007).  

Närstående 

Vi har valt att definiera närstående såsom Wright, Watson och Bell (2002) definierar 

begreppet familj, det vill säga en grupp människor som binds samman av starka emotionella 

band samt har ett starkt ömsesidigt engagemang och känsla av samhörighet i varandras liv. 

Stöd 

Stöd definieras enligt Socialdepartementet (2008:18) som olika insatser vilket primärt syftar 

till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den närståendes situation. Begreppet innefattar 

information, bemötande, kunskap, råd och hjälpmedel.  

Att stödja närstående innebär att formulera insatser som passar. Somliga behöver avlösning 

för att få egen tid eller tid med andra familjemedlemmar, för andra kan information och 
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kunskap ge ökad trygghet och utveckla rollen som närstående och vårdare. Insatser kan också 

vara erbjudanden om att göra någonting som bryter vardagsmönstret, ger vila, omväxling eller 

stimulans (Socialstyrelsen, 2008: 18)   

De mest utbredda anhörigstödet är insatser till den närstående som ger tid för egna aktiviteter. 

I nästan samtliga kommuner i landet finns insatser så som korttidsvård – eller boende, 

dagverksamhet eller dagvård och avlösning i hemmet. Det finns även samarbeten mellan 

frivilligorganisationer och kommunerna där det erbjuds träffpunkter, må bra – aktiviteter, 

rekreation och semestervistelse (Socialstyrelsen 2008: 18). 

Omvårdnad 

På en strokeenhet arbetar flertalet olika expertkunniga yrkeskategorier tätt sammanslutet i 

team efter ett fastställt program för utredning och behandling (Norrving, 2007). 

Personalkategorier som bör innefattas på en strokeenhet är läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer och logopeder. Det ska även 

finnas möjlighet att få kontakt med dietist eller psykolog (Pessah-Rasmussen, 2007). 

Målsättningen är att begränsa skador och symtom som trötthet, pareser, kognitiva rubbningar, 

känselbortfall och perceptionsstörningar. Detta kräver behandling och träning som är baserat 

på multidisciplinärt samarbete med gemensamma behandlingsprinciper och målsättningar 

(Grete Olsen, Ryen & Wergeland, 2002). Efter utskrivning är den strokedrabbade personen i 

behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser, vissa patienter behöver rehabilitering på sjukhus, 

andra kan tränas i öppenvård eller hemmet (Norrving, 2007). För många närstående är det en 

positiv självklarhet att hjälpa en drabbad person i deras närhet men i vissa situationer kan 

detta bli alldeles för övermäktigt och den positiva känslan övergår till att bli ett krav och en 

belastning (Socialdepartementet, 2008: 18).     

Systemteori 

Bateson (1995) menar att det finns många system som består av många delar, alltifrån galaxer 

till sanddynor till leksakslokomotiv. Gregory Bateson är en forskare som fördjupat sig i den 

moderna motsatta synen vilken ser helheten som större än summan av dess delar. Benzein, 

Hagberg & Saveman (2009) menar att sjukdom och ohälsa kan medföra påfrestningar och 

innebär ofta en omställning för hela familjen. Närståendes situation kan förstås utifrån ett 

systemteoretiskt tänk, genom att man ser familjen som ett system, vilket betyder att fokusera 

på relationer och interaktioner mellan medlemmarna i familjen. Det handlar om att skifta 

perspektiv från individen till individen i sitt sammanhang (Öqvist,2003). Den moderna 
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systemteorins synsätt frångår den gamla individcentrerade synen på människan som särskild 

och enastående. En relation är inte något som rör den enskilda personen utan är en produkt av 

en dubbel beskrivning. Bateson menar att allt hänger samman, mönster binder samman. Han 

menar att det rätta sättet att tänka på det mönster som binder samman är att uppfatta det som 

en dans av samverkande delar (Bateson, 1995). När en familjemedlem blir sjuk påverkas den 

övriga familjen på ett övergripande sätt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Om man 

bryter de mönster som binder samman delarna förstörs med nödvändighet all kvalitet 

(Bateson, 1995). När man går in i en relation skapas ett sammanhang och i individen finns en 

inbyggd historia av barndomsupplevelser och sekvenser som överförs till den andre i 

relationen. Bateson menar vidare att det finns ett universellt kännetecken för all samverkan 

mellan människor. Detta fenomen i mänskliga relationer kallas överföring. Det som inträffade 

mellan mig och dig igår formar hur vi reagerar på varandra idag. Utan sammanhang har ord 

och handlingar ingen mening alls. Detta gäller all kommunikation och inte bara den 

mänskliga i ord (Bateson, 1995). Bateson menar att människor och däggdjur är angelägna om 

relationsmönstren, om var de står gällande kärlek, hat, respekt, tillit, beroende och liknande 

abstraktioner, gentemot någon annan. Om vi litar på något som sedan visar sig vara opålitligt 

eller om vi misstror något som sedan visar sig vara pålitligt leder detta till att vi mår dåligt. 

Den smärta som i dessa situationer kan uppstå är oerhörd (Bateson, 1998). Enligt Öqvist 

(2003) betraktas varje individ som en del i en större enhet och det är en intressant parallell till 

det uråldriga synsättet. Det moderna systemperspektivet innebär att se förbi det individuella 

och det som står ut och istället låta bakgrundsaspekterna bli tydliga och synliggjorda. 

Systemtänkande innebär alltså vidare att se världen i termer av helheter, relationer, funktioner 

mönster och sammanhang. Tänket inom systemteorin är cirkulärt, och rent språkligt betonas 

allting hur det hänger ihop i kretslopp och rör sig tillsammans. En allmän utveckling i 

behandlingsarbete är att vid diagnos och behandling se klienten ekologiskt, det vill säga i hela 

sitt sammanhang (Öqvist, 2003). Stöd i vården ur ett systemteoretiskt tänk innebär att familjen 

och sjuksköterskan präglas av ett icke-hierarkisk relation. Patienten och övriga medlemmar i 

familjen ses som en enhet och helhet för omvårdnad. Med patienten i centrum och 

familjemedlemmarna som en kontext kallas det för familjerelaterad omvårdnad (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2009). Det har blivit mer betydelsefullt att följa samspel, 

kommunikation och beroenden mellan individer (Öqvist, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Närståendes livssituation kan förändras betydligt när någon nära drabbas av stroke. Ofta 

innebär förändringen ett ansvar som vårdare och medför problem med eget välbefinnande, 

fysiskt, psykiskt och socialt. Närstående står ofta oförberedda för dessa uppgifter och 

reaktioner och har svårt att be om hjälp i situationen. Förändringen av livsvärlden gör att 

många tvingas ge upp sina arbeten för att ta hand om den som drabbats av stroke (Sawatzky & 

Fowler-Kerry, 2003). Närstående kan hamna i en krisreaktion och behöver erbjudas 

kontinuerlig information och stöd samt professionell hjälp med krishantering inom sjukvården 

(Pessah – Rasmussen 2007). Bateson (1995) menar att en relation inte är något som rör den 

enskilda personen utan allt hänger samman som i kretslopp. Det har blivit mer betydelsefullt 

att följa samspel, kommunikation och beroenden mellan individer i behandlingsarbete 

(Öqvist, 2003). Det är inte ovanligt att livet för den närstående förändras för alltid (Pessah-

Rasmussen,2007).  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa närståendes upplevelser av betydelsen av stöd från sjukvårdspersonal efter 

att en nära person drabbats av stroke. 

 

METOD  

Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie vilket innebär att söka, kritiskt granska och 

ställa samman litteratur inom ett valt ämne eller problemområde.  (Forsberg & Wengström, 

2008).  

Sökstrategi 

Inledningsvis genomfördes en sökning för att ringa in ämnesområdet (Östlundh, 2006). Vi 

provade oss fram med olika sökord i databaserna Cinahl, Pubmed, Psychinfo och SveMed+ 

därefter började genomförandet av en egentlig litteratursökning i databaserna Cinahl, Pubmed 

och SveMed+ (Bilaga 1). Sökbegrepp formulerades och definierades utifrån valt syfte. Det 

resulterade i svenska orden; stroke, upplevelse, stöd och närstående. Svenska MESH 

användes för att få fram korrekta MESH-termer vilket gav sökorden: Stroke och Professional 

family relations. Av antalet träffar lästes titlar och relevanta abstract som svarade på syftet. 

Därefter valdes artiklar ut och dessa lästes i sin helhet. Som ett komplement valdes att gör en 
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osystematisk informationssökning (Östlundh, 2006). En fritextsökning genomfördes i Cinahl, 

Pubmed och SveMed+. Inklusionskriterier för fritextsökningen var att artiklarna skulle 

innehålla abstract, deltagare var över 18 år samt att studierna var gjorda mellan år 2000 – 

2010. Vi utförde även en manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2008) i funna artiklar 

som rörde problemområdet. Vi studerade dessa artiklars referenslista och fann andra artiklar 

som berörde ämnet och inkluderade dem. När samma artiklar påvisades i flera databaser valde 

vi att inkludera dessa för att stärka sökningsförfarandet.  

Kvalitetsgranskning 

Inför kvalitetsgranskningen lästes artiklarna enskilt av båda författarna noggrant (Whittemore, 

2005) och därefter kvalitetsgranskades alla artiklarna med hjälp av granskningsprotokoll för 

kvalitativa studier hämtade ur Forsberg & Wengström (2008) och kvantitativa studier ur Polit 

& Beck (2006). För att bedöma kvaliteten av artiklarna infördes poängsättning där ”ja” gav ett 

poäng och ”nej” och ”vet ej” gav noll poäng. Kvaliteten bedömdes som hög, medel eller låg 

(Bilaga 2). Efter genomförd granskning av de tretton artiklar som inkluderas i resultatet 

bedömdes åtta artiklar ha hög kvalitet och fem artiklar medel kvalitet. Totalt antal lästa 

artiklar var tjugo stycken varav vi uteslöt sju på grund av att de inte motsvarande vårt valda 

syfte (Young, Roger, Dent & Addington-Hall, 2009; Lovat, Mayes, McConnell & Clemson, 

2010; Steiner, Pierce, Drahuschak, Nofziger, Buchman & Szirony, 2008; Mackenzie, Perry, 

Lockhart, Cottee, Cloud & Mann, 2007; Hedberg, Johanson & Cederborg, 2008; van 

Heugten, Visser-Meily, Post & Lindeman, 2006; Lutz &Young, 2010). 

Alla tidsskrifter utom en kontrollerades i databasen Ulrichsweb, Global serials directory. 

Undantaget var Vård i Norden, artikeln inkluderades på grund av att peer-reviewd valdes som 

kriterium i databasen SveMed+.  Peer-reviewd som förval innebär att enbart söka artiklar ur 

vetenskapliga tidskrifter som inkluderas i träfflistan (Friberg, 2006). 

Dataanalys 

Analysen utfördes med inspiration av Granskär och Höglund-Nielsen (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. Till hjälp i vår analysprocess använde vi Granskär och Höglund-Nielsens 

centrala begrepp; analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, underkategorier 

och kategorier.  Båda författarna läste analysenheterna från artiklarnas resultat var och en för 

sig och tog ut relevant innehåll som svarade till syftet. Innehållet överfördes från 

originalartiklarna till ett nytt dokument Analysenheter som upplevdes osäkra diskuterades 

tillsammans innan dess innehåll inkluderades. Den nya textmassan lästes och ur den valdes 
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meningsenheter ut. Vi fick sammanlagt 124 meningsenheter ur våra tretton artiklar som sedan 

var och en kondenserades och kodades i ett nytt dokument. Utifrån koderna gjordes en 

abstraktion och underkategorier bildades (tabell 1:1). Meningsenheterna färgglades vilket 

underlättade sorteringen av respektive meningsenhet under relevant underkategori. 

Underkategorierna fördelades under två kategorier som utgjorde högsta abstraktionsnivån. 

Kategorierna har vi valt att använda som rubriker och underkategorierna som underrubriker i 

resultatredovisningen. De kvantitativa artiklarnas resultat hanterades genom att plocka ut 

relevant text, som motsvarade vårt syfte, och omformulerades till kvalitativ text för att kunna 

tillämpas i den kvalitativa analysprocessen (Whittemore, 2005). 

 

Tabell 1:1 Utdrag ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Många har tron på 

att personal delger 

den ”rätta” 

informationen för 

familjemedlemmar 

att hantera. 

 

Många tror 

personalen ger 

den rätta 

information för 

familjen. 

 

Ger rätt 

information 

 

Tillit till 

information 

 

Positiv 

 

Om närstående 

ville få mer 

helhetlig förståelse 

för rollen behövde 

de vara mer aktiva 

och ta egna 

initiativ 

 

För att få 

helhetlig 

förståelse 

krävdes eget 

engagemang 

 

Eget 

engagemang 

 

Upp till mig 

själv gällande 

rollen 

 

Negativ 
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Forskningsetiska överväganden  

I denna litteraturstudie har samtliga artiklar som analyserats fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller blivit noggrant etiskt övervägda (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har strävat 

efter att utföra litteraturstudien så noggrant som möjligt i genomförande samt upplägg. Vi har 

inte påverkat urval, analysering eller resultat på något medvetet sätt utan presenterat allt som 

framkommit. Resultaten utifrån samtliga inkluderade artiklar är presenterade utan hänsyn till 

forskarnas eventuella stödjande, icke-stödjande åsikter kring ämnet (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

RESULTAT 

Resultatet resulterade i två kategorier, Upplevelser av stöd och Upplevelser av otillräckligt 

stöd. Till upplevelser av stöd identifierades ett antal underkategorier Trygghet, Förnöjsamhet, 

Tillit till information, och Att bli sedd. Till upplevelser av otillräckligt stöd identifierades 

Okunnighet, Utelämnande, Att bli tagen för givet, Maktlöshet, Ensamhet, Osynlighet, 

Otillräcklighet och Upp till mig själv gällande rollen som underkategorier. 

Upplevelser av stöd 

Känsla av trygghet  

Det var en trygghet att bli uppmärksammad och tilltalad av sjukvårdspersonal och det 

upplevdes en lättnad att komma till sjukhus och bli omhändertagen (Wallengren, Friberg & 

Segesten, 2008; Lindquist & Dahlberg, 2002; Smith, Gignac, Richardson & Cameron, 2008). 

Kommunikation med sjukvårdspersonal var betydelsefull och att få råd och hjälp att utveckla 

strategier från personal spelade en stor roll i anpassningen till den nya livssituationen (Payne 

et al. 2009; Lefebvre, Josée Levert, Pelchat & Gauvin Lepage, 2008).  Närstående kände sig 

väl stöttade och undervisade av vårdpersonal inför utskrivning och utvecklade bättre 

självförtroende inför att vårda hemma i fortsättningen (Brereton & Nolan, 2002; Brereton & 

Nolan, 2000). Att bli kontaktad och få konstruktiv feedback ökade också självförtroendet och 

gav en känsla av bekräftelse (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008; Brereton & Nolan, 

2000). Besök av en strokesjuksköterska under den första tiden i hemmet ansågs som en 

trygghet (Kerr & Smith, 2001). Det var en avlastning att sjukvårdspersonal kunde ta hand om 

patienten när närstående kände sig hjälplösa (Lindquist & Dahlberg, 2002). 
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Känsla av förnöjsamhet  

Närstående var nöjda med sjukvårdspersonal och kände att de fick stöd och behov 

tillgodsedda. De upplevde även att sjukvårdspersonalen fanns tillgänglig för dem (Van der 

Smagt-Duijnstee, Hamers, Huijer Abu-Saad, & Zuidhof, 2001; Payne et al. 2009). Särskilt 

sjuksköterskorna var väldigt hjälpsamma och berättade för de närstående om patienten 

(Brereton & Nolan, 2002). Informationen från sjukvårdspersonal var en viktig och värdefull 

del av stödet de fick. De upplevde informationen väldigt informativ och att den skulle kunna 

hjälpa andra i samma situation (Payne et al. 2009; Smith, Gignac, Richardson & Cameron, 

2008). Informationen som erhölls gav dem ökad förståelse för hälsotillståndet och gjorde det 

möjligt för dem att reducera egna brister samt lättare samarbeta med personal (Lefebvre et al. 

2008). Den skrivna information ansågs tillräcklig, men det fanns delar som kunde förbättras 

gällande stödet (Visser-Meily, Post, Schepers, Ketelaar, van Heugten & Lindeman, 2005; 

Smith et al. 2008). Tillfällen för övervägning och diskussion om (återupplivning) inom 

familjen var något som uppskattades av närstående (Payne et al. 2009). När närstående 

upplevde att sjukvårdspersonalen förstod dem ledde det till en känsla av mästring och fortsatt 

hopp (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008).  Närstående som fick ordentligt stöd och som 

hade socialt umgänge visade sig ha bättre psykosocialt hälsostatus (Sit, Wong, Clinton, Li, & 

Fong, 2004). 

Känsla av tillit till information 

Många närstående tror att personalen ger den rätta individuella informationen för just dem. 

Ärlighet från sjukvårdspersonal var viktigt, närstående ville få del av möjlig prognos oavsett 

om prognosen var god eller dålig (Payne et al. 2009). 

 

Känsla av att bli sedd.  

Närstående vill bli sedd av personal som en egen person och som en del av patients sociala 

nätverk vilket gav en känsla av betydelsefullhet inför patienten. Att få tid avsatt för att prata 

och att bli bemött med öppen famn och ett välkomnande kändes bra för närstående (Lindquist 

& Dahlberg, 2002; Payne et al. 2009). Personal med vänligt uppträdande och bemötande samt 

de som svarade på frågor och sökte upp de närstående ansågs goda (Smith, Lawrence, Kerr, 

Langhorne & Lees, 2004). 
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Upplevelser av otillräckligt stöd 

Känsla av okunnighet  

Inför utskrivning var många närstående oroliga för deras förmåga att vårda, de såg det som en 

prövning (Brereton & Nolan, 2002). Det gavs för dålig information om den hjälp närstående 

kunde få efter att patienten skrivits ut (Kerr et al.2001). En viktig del av stödet var 

informationens innehåll och hur den tilldelades men närstående upplevde att de fått felaktig 

information, det vill säga att innehållet var otillräckligt och att informationen inte var tilldelad 

under rätt tillfälle (Smith et al. 2008; Smith et al. 2004). Information som rörde mediciner, 

rehabilitering, vård och stöd från samhället gavs inte de närstående (Almborg, Ulander, 

Thulin & Berg, 2009) och informationen från sjuksköterskor fokuserade mer på symtom 

(Smith et al. 2008). Närstående observerade och uppskattade situationens alvarlighetsgrad 

baserat på vårdgivarnas beteende (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). Stödet som fanns 

var extremt svårt att lokalisera och hantera och kritik riktades till att personalen var 

ofullkomlig (Smith et al. 2008; Smith et al. 2004). Informationen de fick var inte 

tillfredställande. Informationen och hur denna framfördes var ett stort problem (Lefebvre et 

al. 2008). 

Känsla av utelämnande  

Närstående hade blivit lovad all hjälp de kunde behöva i samhället och att de inte skulle 

behöva vara oroliga men så var inte fallet när de kom hem. De upplevde bristande och 

uteblivet stöd av doktorer och sjuksköterskor, ingen brydde sig. De kände sig övergivna när 

den anhörige blev utskriven (Kerr & Smith, 2001; Smith et al. 2004). Under akut vårtid och 

på rehabiliteringsklinik uttrycktes en känsla av utanförskap och en längtan efter samhörighet 

(Lindquist & Dahlberg, 2002; Visser-Meily et al. 2005). En känsla av utanförskap och oro 

över att inte ha någon insyn, att inte få information eller bli kontaktad av sjukvårdspersonal 

infann sig (Kerr & Smith, 2001; Lindquist & Dahlberg, 2002). Närstående upplevde att 

sjukvårdspersonalen gav intrycket av att inte göra något när de närstående var på avdelningen 

Kerr & Smith, 2001).   De var missnöjda med den praktiska hjälp och stöd som hade mottagits 

från hälso- och sjukvården. En närstående uttryckte att hon trodde att hon skulle få hjälp men 

att det var ett skämt. (Kerr & Smith, 2001). Doktorerna syns inte till, sjuksköterskorna är 

upptagna och närstående känner att de måste grabba tag i dem för att få veta hur det står till 

med patienten, sjukvårdspersonalen kommer inte fram självmant (Payne et al. 2008). 

Närstående antog att anledningen till att de har fått lite förberedelser inför vård i hemmet 
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beror på sjuksköterskorna varit för upptagna och fokus lades på patienten (Brereton & Nolan, 

2000). Den närstående upplevde att de togs bort och inte blev kontaktade (Lindquist & 

Dahlberg, 2002). Få tillfällen för undervisning existerade att arbeta med personal och för att 

motta feedback om deras färdigheter och kompetens Brereton & Nolan, 2002). Närstående 

upplevde att ingen ville prata eller berätta någonting. De önskade att sjukvårdspersonalen 

ställde frågor samt informerade om hur det var. De tyckte det borde ha funnits tid för dem 

(Brereton & Nolan, 2002; Smith et al. 2004; Smith et al. 2008). Oadekvat information om 

patientens tillstånd och brist på förståelse gav upphov till lidande och en roll med begränsad 

insikt hos de närstående (Wallengren, Friberg & Segesten 2008; Brereton & Nolan, 2000). De 

beskriver sig själva som upprörda, stressade och några kände sig förkrossade beträffande 

bristen på information som gavs (Smith et al. 2004; Smith 2008).  Vid utskrivning uttryckte 

närstående att det var bristande tid till föreberedelse vilket skapade stress och reducerat 

självförtroende inför att mantla den vårdande rollen i hemmet (Brereton & Nolan, 2002) De 

uttryckte även att de inte fick delta i utskrivningsplaneringen och särskilt inte i de processer så 

som målsättning och identifiering av patientens behov (Almborg et al. 2009). Väl i hemmet 

upplevde de också en brist på stöd. Hemtjänstens insatser ansågs inte tillräckliga då deras 

uppgifter var för restriktiva eller tiden för begränsad eller dyr (Smith et al. 2004). 

Multidisciplinära teamets stöd var inte heller tillräckligt under deras besök (Brereton & 

Nolan, 2000). Närstående förväntade sig omedelbar och automatisk läkaruppföljning i ett år 

efter utskrivning men i praktiken var det få som fick uppföljning vilket resulterade i 

besvikelse och känsla av att vara utelämnad. Önskvärt var en förlängd kontakt med 

strokesjuksköterskan, i alla fall att de kunde ha lyft telefonen och frågat närstående, om det 

var något de behövde råd om (Smith et al. 2004). När patienten var döende blev ingen 

familjemedlem erbjuden möjligheten att låta patienten dö hemma. Om en patient var väldigt 

dålig tyckte närstående att de borde få komma när de ville och att personalen borde berätta att 

du är välkommen när som helst. Närstående ansåg inte att sjuksköterskorna var kapabla att 

upplysa om hur illa det var med patienten (Payne et al. 2009). Närstående upplevde att 

sjukvårdspersonalen gav intrycket av att inte göra något när de närstående var på avdelningen 

(Kerr & Smith, 2001).  

Känsla av att bli tagen för givet 

Närstående upplevde att sjukvårdspersonalen tog för givet att de skulle ta hand om sin anhörig 

och ingen frågade om de var förmögna eller villiga att göra det (Kerr & Smith, 2001). Det 

togs ingen hänsyn till ålder, hälsa eller personliga omständigheter och de blev inte tillfrågade 
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om de var kapabla att klara av hushållssysslor, matlagning, ekonomi etc. Det upplevdes vara 

en fight där ingenting var enkelt och det var väntelistor för allt. Det var en kamp och 

sjukvårdspersonalen begärde för mycket (Smith et al. 2004). Att ha sjuksköterskeerfarenhet 

som närstående var hindrande eftersom vårdpersonal antog att de hade kunskap och förståelse 

för situationen. De uttryckte att allt var helt nytt och att de behövde få veta om de gjorde rätt 

(Brereton & Nolan, 2002).  

   

Känsla av maktlöshet  

Att konstant behöva vänta gav en känsla av frustration hos närstående (Wallengren, Friberg, 

& Segesten 2008). Det gällde att hänga i tills doktorn beslutade att han ville prata (Payne et al. 

2009). En känsla av att inte ha någonting att säga till om samt tvingas acceptera de beslut 

personalen fattar fanns där (Lindquist & Dahlberg, 2002).  Terapeuter, doktorer och 

sjuksköterskor upplevdes för upptagna (Smith et al. 2004) och ansågs inte ge tillräcklig 

uppmärksamhet till detaljerad information om patienten som närstående bar på (Brereton & 

Nolan, 2000). De ursäktade sjukvårdspersonalens bristande uppmärksamhet vilket gjorde det 

svårt att närma sig dem eftersom de verkade upptagna hela tiden (Smith et al. 2004). Det 

fanns en vilja att var mer involverad i vården av patienten men sjukvårdspersonalen sa nej till 

det, vilket skapade en känsla av maktlöshet (Brereton & Nolan 2002). En besvikelse över 

systemet fanns och närstående upplevde att tog de inte på sig vårdrollen själva skulle 

patienten hamna på ett vårdhem eller behöva motta dyr hemhjälp. Upplevelse av att 

informationen ofta framkom av en slump fanns där, sjukvårdspersonalen ringde aldrig 

tillbaka, gav inte rapporter om förloppet och patienten förflyttades från avdelning till 

avdelning, person till person (Smith et al. 2004). Känslan av att ingen berättar någonting finns 

där och det är bara att vänja sig vid det (Brereton & Nolan, 2000). Det uppstod även 

frustration hos närstående när personalen bara ville stoppa in en PEG så de sedan kunde 

förflytta patienten till ett vårdhem eller annat. Oflexibel ansågs den personal vara som 

närstående inte fick möjlighet att tala med (Payne et al. 2009).   

 

Känsla av ensamhet  

Närstående upplevde en ensamhet i relation till andra anhöriga för att allt fokus hamnade på 

patienten. De var rädda för att hantera allt i ensamhet utan stöd från familjemedlemmar eller 

vårdgivare (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008; Brereton & Nolan, 2000). Närstående 
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sökte relationer med andra familjemedlemmar och sjukvårdspersonal men dessa relationer 

blev sällan erkända, vilket skapade en känsla av ensamhet (Brereton & Nolan, 2002). 

I akutvården fanns det ett särskilt missnöje med hur information framfördes och med det 

följde en känsla av att bli lämnad ensam med sin osäkerhet (Lefebvre et al. 2008). Ensamhet 

och reducerad subjektivitet var känslor som uppstod (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008).  

 

Känsla av osynlighet  

Närstående kände sig osynliga och uttryckte en meningslöshet i interaktionen med 

sjukvårdspersonal. De upplevde att sjukvårdspersonalen gjorde sitt jobb utan något intresse 

eller engagemang för dem (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). När personalen inte tog 

till vara på deras kunskap och expertis i relation till omständigheterna gav det en känsla av 

osynlighet (Brereton & Nolan, 2000). En uttryckte behov av stöd från sjukvårdspersonalen 

men kände sig osynlig, som en skugga (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008).  

 

Känsla av otillräcklighet  

En närstående berättar om ett tillfälle när personalen kommer in av en slump, när hon ska ta 

upp sin mamma ur sägnen, och visar ett bättre och enklare sätt att gå till väga. Hon önskade 

då att hon hade fått veta det från början (Smith et al. 2008). Det viktigaste för närstående var 

att få råd från sjukvårdspersonalen beträffande problem som kan uppstå i det vardagliga livet 

men informationen som mottogs gällde diagnos, prognos och rehabilitering. Inte heller gavs 

information om möjliga hjälpinsatser efter rehabilitering (Lefebvre et al. 2008).  

Känsla av att det är upp till mig själv gällande rollen 

I kontakt med sjukvårdspersonal var det viktigt att ge intrycket av att visa sig stark och 

ansvarstagande som närstående (Wallengren, Friberg & Segesten 2008). I frånvaro av 

information tog närstående initiativ och sökte själva källor och för att få en helhetlig förståelse 

för rollen behövde närstående vara mer aktiva och ta egna initiativ. Många vände sig till 

böcker och skriven information fast den ibland var svårt att förstå. Bekräftelse om deras 

kunnande kom från böckerna snarare än från sjukvårdspersonalen. (Brereton & Nolan 2000; 

Payne et al. 2009). När informationen var inadekvat användes internet och andra källor 

(Visser-Meily et al. 2005). Närstående upplevde att de var tvungna att pressa 

sjukvårdspersonalen för att få information och färdighetsträning. Respons gavs endast till de 

som frågade om hjälp (Lefebvre et al. 2008; Brereton & Nolan, 2000). Bristande uppföljning 
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ledde till att närstående var tvungna att lära sig hur de skulle finna information, de ansåg de 

hade tillräckligt att hantera utan de extra bördorna (Smith et al. 2004). Närstående som var 

aktiva och deltog i anhöriggrupper visade sig vara mer belåtna (Visser-Meily et al. 2005). När 

närstående själva tar initiativ är de oroliga för att uppfattas som tjatiga och besvärliga 

(Lindquist & Dahlberg, 2002) de upplever situationen som att de inkräktade på 

sjukvårdspersonalens område (Brereton & Nolan, 2002). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har utgått från en strategi genom arbetets gång med fokus på tydlighet och struktur i 

arbetet. Artiklar från 2000 och framåt har inkluderats för att de ska vara tidsaktuella och 

representera aktuell forskning. När olika sökkombinationer gav samma resultat upplevdes en 

mättnad och sökningen avslutades. Båda författarna har först var och en läst artiklarna. Att 

läsa artiklarna var och en för sig anser vi styrker artiklarnas relevans då vi fick två åsikter 

framförda om artikeln oberoende av varandra.  Likheter och skillnader i personliga åsikter 

gällande artiklarnas relevans identifierades och blev tydliga. Därefter diskuterade vi oss fram 

till huruvida artikeln skulle inkluderas eller inte. Artiklar på engelska och svenska har 

inkluderats för att vi ska kunna förstå dem, tolv artiklar på engelska och en på svenska. Totalt 

tretton artiklar ingår i vår litteraturstudie varav tio kvalitativa och tre kvantitativa. Att använda 

sig utav både kvalitativa och kvantitativa artiklar anser vi stärker en god kvalitet och 

trovärdighet Alla artiklar har genomgått en etisk granskning av etisk kommitté, artiklarna är 

hämtade från endast vetenskapliga tidsskrifter. Författarna har försökt att hålla sig objektiva 

för att minska risken för att förförståelse påverkat resultatet. Enligt Forsberg och Wengström 

(2003) är det forskarens roll att förhålla sig objektiv och från ett utifrånperspektiv. Vi ser det 

som en styrka att vara medveten om förförståelsen. Flera dubbletter av artiklarna återfanns i 

de olika databaserna, detta anser vi stärka vårt val av sökord och val av artiklar. Svagheter i 

metoddelen ligger bland annat i sökförfarandet där det var svårt att veta om allt relevant 

material inkluderats. Detta på grund av tidsbrist samt att allt material inte går att finna. Dock 

har vi för att förhindra bortfall i största möjliga mån använt oss av tre olika sökstrategier samt 

utfört en pilotsökning inledningsvis, vilket vi anser stärka vår studie. Vi har vidare utfört alla 

momenten tillsammans för att få en djup kunskap och förståelse, likvärdigt engagemang. Vi 

valde att använda systemteorin som omvårdnadsteori då vi ansåg denna som applicerbar och 
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modern i förhållande till vårt valda ämnesområde - närståendes upplevelser. Ytterligare en 

svaghet i metoddelen anser vi är val omvårdnadsteorins referens. Att fördjupa sig i Gregory 

Bateson, systemteorins grundare och överordnade var inte alldeles enkelt. Vi har gått till 

litteraturen och försökt läsa verk av Gregory Bateson som Mönstret som förbinder (1998) , 

Steps to an ecology of mind (1992) och den svenska översättningen Ande och Natur (1995) 

men det har varit svårt att förstå vad han menar och svårt att förstå kontexten i den litteraturen 

trots försök på både orignalspråk och svensk översättning. Därför har vi även utöver den 

litteraturen vänt oss till litteratur som beskriver systemteorin på ett förstårligt sätt och som 

utgår från Gregory Batesons teori för att vi lättare ska förstå systemteorin.  

Trovärdighet och överförbarhet 

I vår sökstrategi har vi försökt vara så noggranna som möjligt för att täcka ett stort område av 

det vi har avsett söka. Vi har mestadels kvalitativa artiklar till vårt resultat vilket vi anser ökar 

trovärdigheten då dessa ger en djupare, mer ingående förståelse för närståendes upplevelse av 

stöd. Vidare bedömer vi att ett begränsat område resulterar i ökad trovärdighet. Ökat 

trovärdighet på grund av att vi har kunnat få fram ett, vad vi anser, uttömmande svar på vårt 

syfte. I övrigt vill tilläggas minskad trovärdighet till följd av tidsbegränsning. De studier vi 

har inkluderat har visat sig utförda utifrån olika faser i ett sjukdomsförlopp. Några studier är 

utförda under sjukhusvistelsen, från akut insjuknande till rehabilitering. Andra är utförda i 

hemmet under olika tidpunkter från två veckor upp till fyra år efter utskrivning. Det påvisar 

att vårt resultat är överförbart på närstående till strokedrabbade som befinner sig inom dessa 

ovannämnda tidpunkter. Tre av våra tretton artiklar är utförda i Sverige och de svenska 

artiklarnas resultat visar på att upplevelserna av betydelse av stöd från sjukvårdspersonal inte 

skiljer sig så mycket gentemot de övriga internationella artiklarna. Vi anser därmed att 

förutsättningarna för närstående till strokedrabbade inte ser helt olika ut och därför kan vårt 

resultat vara överförbart både i svensk och internationell kontext. Resultatet kan också vara 

överförbart till sjukvårdspersonal. För sjuksköterskan kan vårt resultat ge ökad kunskap om 

närståendes upplevelser och därmed också bidra till förbättring i bemötande och förståelse 

inom sjukvården. Genom vår studie kan närstående känna sig bekräftade och stöttade, inse att 

de inte är ensamma i deras situation. Resultatet visade att närstående upplever olika känslor, 

detta kan hjälpa andra närstående att förstå och känna igen egna reaktioner och känslor som 

uppstår i samband med att någon nära drabbas av sjukdom.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av betydelsen av stöd från 

sjukvårdspersonal efter att en nära person drabbats av stroke. I resultatet framkom att 

närståendes upplevelser förmedlades i känslor. Huvudfynden utifrån resultatet vi har valt att 

presentera är känslorna tillit till information, att bli sedd, bli tagen för givet, maktlöshet och 

upp till mig själv gällande rollen. Huvudfynden belyser vi ur omvårdnads-, närstående- och 

sjuksköterskeperspektiv kopplat till systemteorin.  

Ur resultatet vill vi initialt diskutera de positiva känslorna tillit till information och att bli sedd 

som vi själva anser är intressanta och vill lyfta.  

Känsla av tillit till informationen 

Vårt resultat har visat att när sjukvårdspersonal visar ärlighet och ger närstående den rätta och 

sanna informationen infinner sig en känsla av tillit. Detta kan kopplas till fenomenet 

överföring i systemteorin där det som inträffar mellan mig och dig igår formar hur vi reagerar 

på varandra idag. Barndomsupplevelser och sekvenser finns inbyggda i människan och 

historier överlämnas mellan individer i sammanhanget, relationen (Bateson, 1995). 

Sjuksköterskan och den närstående kan utgöra relationen, sammanhanget, och dessa 

barndomsupplevelser och sekvenser kan vara närståendes känslor och livsvärld som 

förmedlas till sjuksköterskan. Det som inträffar sinsemellan dem igår påverkar hur de reagerar 

på varandra idag.  Liksom Bateson menar kan det vara så att ingenting har mening om det inte 

uppfattas i sitt sammanhang (Bateson, 1995). Förstås livsvärlden har mötet mellan 

sjuksköterska och närstående en mening vilket kan skapa den tillit hos närstående som vårt 

resultat visar och därmed upplevelse av positivt stöd. Ur ett omvårdnadsperspektiv kan detta 

visa på hur betydelsefullt det är att man som sjuksköterska är ärlig, vägleder närstående, 

skapar en kommunikation som bygger på sanning och säger som det är, även om det ofta kan 

vara svårt att ge tunga besked och göra människor ledsna. Detta kan stärkas av 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning där det framgår att sjuksköterskan skall kommunicera 

med närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska i dialog med 

närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling. Sjuksköterskan ska också förvissa sig om att given information har blivit förstådd 

av de närstående (Socialstyrelsen, 2005). Detta visar på att känslan av tillit uppstår gentemot 

den sjukvårdspersonal som säger som det är, således lägger ”korten på bordet” om något blivit 

fel eller hanterats oriktigt kring de närstående eller patienten.  
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Känsla av att bli sedd 

Vårt resultat har visat att bli sedd av personalen som en egen person och som en del av 

patientens nätverk gav en känsla av betydelsefullhet. Bateson (1995) menar att allt hänger 

samman, mönster binder samman, vilket kan uppfattas som en dans av samverkande delar. 

Bryter man mönstret som binder samman delarna förstörs med nödvändighet all kvalitet 

(Bateson, 1995). Att se den närstående som en del av patientens nätverk skulle kunna 

jämföras med Batesons mönster som binder samma. Genom att sträva efter att bevara 

anknytningen det vill säga mönstret känner sig den närstående sedd och inkluderad. Mönstret 

som binder samman behöver inte bara innebära att bli sedd som en närstående utan också bli 

sedd som den unika individ man är i relationen till den sjukdomsdrabbade. Det kan vara av 

vikt att främja bibehållandet av ursprungliga roller gentemot varandra inom familjen. Att 

sjukvårdspersonalen är noga med att bevara känslan av att man fortfarande exempelvis är 

respektive eller barn till den som drabbats av stroke. En sjukdomsdrabbad familj är hårt 

drabbad både inåt och utåt och utomstående stöd är nödvändigt för bibehållandet av 

ursprungliga roller gentemot varandra (Wallström, 2010). Närstående kan uppleva brister i 

samhörighetskänslan inom familjen och känna oro (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Det 

kan vara viktigt att som sjuksköterska observant lyssna och uppmärksamma de närstående för 

att få dem att känna sig delaktiga och accepterade. Detta stöds av Wallström (2010) som 

menar att det är viktigt med nätverk runt hela den sjukdomsdrabbade familjen. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv kan det liksom Wright & Leahey (1998) menar vara viktigt att 

sjuksköterskan själv förmedlar till närstående att hon tror på deras kompetens. Det kan stärka 

närståendes självkänsla och öka uppfattningen av att vara egen stark person. 

De negativa känslorna ur resultatet vi vill fokusera på är bli tagen för givet, maktlöshet och 

upp till mig själv gällande rollen.  

Känsla av att bli tagen för givet 

Vårt resultat har visat att närstående upplevde att sjukvårdspersonalen tog för givet att de 

skulle ta hand om sin anhörig. Det togs ingen hänsyn till ålder, hälsa eller personliga 

omständigheter och de blev inte tillfrågade om de var kapabla att klara av hushållssysslor, 

matlagning, ekonomi etc. Det var en kamp och sjukvårdspersonalen begärde för mycket. Hade 

närstående sjuksköterskeerfarenhet togs man för givet eftersom vårdpersonal antog att de hade 

kunskap och förståelse för situationen. Som tidigare nämnts räknar man inom vård och 

omsorg med att familj och närstående tar ett mycket stort ansvar. En majoritet hamnar 
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ofrivilligt i situationen att vårda hemma. Kan det finnas en i förväg uppsatt förväntning av att 

det blir ringar på vattnet alltid, alltså att närstående påverkas. Är det inte alltid så att alla 

närstående till någon som drabbas av stroke vill veta, vara delaktiga och involverade i den 

vård som rör patienten? Systemteoretiskt är det viktigt att skifta perspektiv från individen till 

individen i sitt sammanhang (Öqvist, 2003). Att skifta perspektiv kan innebära att inte statiskt 

behandla människor lika. Hade man sjuksköterskeerfarenhet togs man för givet att klara 

vårdrollen. Här sågs sjuksköterskan som en individ och inte en individ i sitt sammanhang, 

alltså som närstående, till en strokedrabbad, som är ledsen, rädd och förtvivlad. Även om 

människor skiljer sig från mängden så tillhör dem ändå ett sammanhang. Sjukvårdspersonal 

bör ha i åtanke att ska man tänka systemiskt bör man göra det med lyhördhet och respekt 

gentemot de inblandade och inte ta någon för givet. 

Känsla av maktlöshet 

Vårt resultat visar att det fanns en vilja att var mer involverad i vården av patienten men 

sjukvårdspersonalen sa nej till det, vilket skapade en känsla av maktlöshet.  En känsla av att 

inte ha någonting att säga till om samt tvingas acceptera de beslut personalen fattar fanns där. 

Att konstant behöva vänta gav en känsla av frustration hos närstående.  Terapeuter, doktorer 

och sjuksköterskor upplevdes för upptagna och ansågs inte ge tillräcklig uppmärksamhet till 

detaljerad information om patienten som närstående bar på. Sådant som inte sker eller sägs 

kan inom systemteori kallas för icke-handlingar och kan benämnas som noll, dock kan dessa 

handlingar i sig vara tillräckliga och effektiva budskap samt meningsbärande. Mottagaren 

måste vara redo för den rätta upptäckten när den dyker upp (Bateson, 1995). Detta kan tolkas 

som att sjukvårdspersonalen är de som utför icke-handlingar genom att inte bjuda in eller 

neka de närstående i vården. Att då mottagaren (den närstående) är redo för upptäckten (att 

vårda och hjälpa den strokedrabbade) men aldrig får chansen till detta då personalen av olika 

anledningar inte hinner med och glömmer de närstående leder till en negativ känsla, 

maktlöshet. Resultatet stöds av Wright, Watson & Bell (2008) som menar att sjuksköterskans 

kunskap, professionella roll och yrkesskicklighet ofta för med sig makt och kontroll över 

patienten samt de närstående då de går in i relationen att de söker hjälp medan sjuksköterskan 

ses som experten vilken har en överlägsen position. Om sjuksköterskans grundläggande 

verklighetsuppfattning utmanar den traditionella synen på hierarki och status, möjliggörs en 

icke-hierarkis struktur. Historiskt har det presenterats en strategi som hjälp för sjuksköterskor 

att uppträda på ett icke-hierarkiskt och samarbetspräglat sätt i mötet med patient och 

närstående. Strategin angav tre systemteoretiska principer att tillämpa i samtalen med 
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patienter och anhöriga (Wright, Watson & Bell, 2008).  Ur ett omvårdnadsperspektiv tror vi 

liksom Wallström (2010) att det är viktigt att våga tala ut om sina känslor och att våga visa 

dem, även när de är negativa eller upplevs som ”förbjudna”. När känslor av maktlöshet, oro 

kanske självanklagelser dyker upp, går det att resonera runt dessa känslor. Det finns inte något 

facit men det är en tanke att ha med sig att i svåra situationer som sjuksköterska kunna ge 

emotionellt stöd, bemöta med respekt, känna empati och förståelse. Det är vad ledsna 

närstående behöver mest. 

Känsla av att det är upp till mig själv gällande rollen 

Vårt resultat visar att i kontakt med sjukvårdspersonalen var det viktigt att ge intryck av att 

visa sig stark och ansvarstagande som närstående. I frånvaro av information behövde 

närstående vara mer aktiva och ta egna initiativ, många vände sig till böcker och skriven 

information. Närstående upplevde att de var tvungna att pressa sjukvårdspersonalen för att få 

information och färdighetsträning. Respons gav endast till de som frågade om hjälp. Bateson 

menar att människor och däggdjur är angelägna om relationsmönstren, om var de står 

gällande respekt, beroende och liknande abstraktioner, gentemot någon annan. Om vi litar på 

något som sedan visar sig vara opålitligt eller om vi misstror något som sedan visar sig vara 

pålitligt leder detta till att vi mår dåligt. Den smärta som i dessa situationer kan uppstå är 

oerhörd (Bateson, 1998). Det kan kopplas till vårt resultat, upp till mig själv. Närstående 

befinner sig i en beroendeställning gentemot sjuksköterskan och är angelägen om 

relationsmönstren. När sjuksköterskan överger eller vänder närstående ryggen kan han/hon 

framstå som opålitlig vilket leder till negativa känslor hos den närstående som upplever sig 

tvingad till att vara stark, ansvarstagande och pressande gentemot sjukvårdspersonalen. 

Situationen leder till att den närstående får en känsla av att det är upp till den själv samt en 

upplevelse av uteblivet stöd. Vi tror såsom Bateson (1995) att man ska möta med erkännande 

och inlevelse och vidare ska man vara mottaglig för det mönster som binder samman. Vår 

egen tanke om att det krävs att man är frisk för att orka vara sjuk i den moderna tiden stärks 

av vårt resultat upp till mig själv och vad Wallström, (2010) uttrycker, nämligen att ska man 

få stöd måste man orka strida och det är en krigsföring på flera områden som inom vården, 

myndigheter och vardagen i stort. Förändring hos en familjemedlem inverkar på alla de övriga 

familjemedlemmarna (Wright & Leahey, 1998). I det praktiska omvårdnadsarbetet tror vi det 

kan vara viktigt att identifiera de närmaste personerna i patientens nätverk som berörs av den 

här problematiken för att förhindra upplevelsen av att behöva pressa sjukvårdspersonal och 

strida för sina rättigheter. En tidigare studie visar på att sjuksköterskor upplever en brist av 
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självförtroende i mötet med närstående och en rädsla för att säga fel saker eller ge odugliga 

svar på frågor (Stayt, 2006). Det anser vi kan vara en anledning till att sjuksköterskor upplevs 

ofrivilliga att svara på frågor samt ta kontakt med närstående.  En annan studie med syfte att 

undersöka interaktionen mellan närstående och vårdpersonal ur sjuksköterskans perspektiv 

visar dock att sjuksköterskor betonar vikten av att uppmärksamma närståendes behov av stöd 

då patientens sjukdomstillstånd påverkar de närstående och vice versa (Åstedt-Kurki, 

Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001). Detta indikerar på att det finns en vilja 

hos sjuksköterskor att finnas till och stödja närstående.  

Förslag på fortsatt forskning  

Som tidigare framkommit i resultatdiskussionen gavs endast respons till dem som frågade om 

hjälp och orkade strida för stöd. Vidare forskning om på vilket sätt närståendes personlighet 

och status spelar roll för bemötandet av sjukvårdspersonal tycker vi skulle vara intressant. 

Klasskillnader, utbildning, ursprung och genus är intressanta och tidsaktuella ämnen att 

diskutera kring och forska om för att se hur människor blir bemötta i vården. En kvalitativ 

studie utifrån ett närståendeperspektiv med syfte att undersöka hur närstående upplever att sin 

sociala status, inkomst och personlighet påverkar bemötandet från sjukvårdspersonal kan vara 

framtida forskning. Det skulle kunna innebära att med hjälp av semistrukturerade intervjuer ta 

reda på närståendes upplevelser av sjukvårdspersonal bemötande. Eller en studie av hur 

närstående med invandrarbakgrund upplever sjukvårdspersonalens stöd eller bemötande. 

Likväl kan det vara aktuellt att utföra studier ur exempelvis sjuksköterskeperspektiv där man 

vänder på problemet och belyser sjuksköterskans upplevelse av att stödja närstående till 

patienter som drabbats av stroke eller närstående med hög status och utbildningsnivå. Det kan 

vara intressant och skulle kunna synliggöra människosyn och problem som finns inom 

bemötande och stöd i sjukvården. Givetvis kan även fortsatt forskning vara att utföra studier 

med närståendes upplevelse av stöd från sjukvården relaterat till andra sjukdomstillstånd än 

stroke. 
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SLUTSATSER 

I resultatet framkom att närståendes upplevelser förmedlades i känslor. Det är inte självklart 

att närstående får det stöd de önskar i sjukvården. Det finns en vilja hos närstående att vara 

mer involverad i vården av patienten och viktigt är att få känna samhörighet, delaktighet och 

vara en del i sammanhanget vilket främjar närståendes relation till sjukvården.  De närstående 

upplever det viktigt att ge intryck av att visa sig stark och ansvarstagande. Närstående berörs 

när någon nära drabbas av stroke och betydelsen av att allt hänger samman, mönster binder 

samman och allting hänger ihop i kretslopp förtydligas av vårt resultat. Enligt International 

Council of Nurses (ICN, 2007) ska sjuksköterskan erbjuda vård till individen, familjen och 

allmänheten samt att sjusköterskan ingriper och skyddar enskilda individer, familjer och 

samhälle när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlade. Stöd verkar 

enligt vårt resultat inte vara självklart men enligt ICN är det en ändå en rättighet vilket låter 

paradoxalt. Det inger om man ska hårddra det en känsla av att det krävs att man uppfyller en 

viss personlighetskostym där man som närstående har attityd, kunskap och någon sorts 

maktposition för att få det ultimata bemötandet i vården. 
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(2001). 

Storbritannien.  

Clinical 

Rehabilitation: 

Stroke: an 

exploration of the 

experience of 

informal caregiving. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen av att 

vårda med fokus på 

hjälp och stöd som 

vårdarna 

efterfrågade. 

En kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 22 

informella vårdare 

deltog i studien. 

Resultatet presenterades under fyra rubriker 

och ett antal huvudteman identifierades; 

psykisk förberedelse, emotionellt stöd, 

tillgång till information, råd samt 

tillhandahållande av lämplig service.  

Resultatet talar för att psykiska och 

emotionella aspekter har stor association med 

vårdandet. Studien resulterade i upplevelser 

av inadekvat förberedelse inför utskrivning, 

oro över egen förmåga,  

HÖG 

 

23/26p 

2 Visser-Meily, 

J.M.A., Post, 

M.W.M., 

Schepers, V.P.M., 

Ketelaar, M., van 

Heugten, C.M. ii                                                                

& Lindeman, E. 

(2005).  

Storbritannien/ 

Norge. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences; 

Spouses´satisfaction 

with caregiver 

support in stroke 

rehabilitation. 

Att undersöka 

make/makas, till 

stroke patient, 

belåtenhet med det 

stöd de har fått under 

rehabiliteringen samt 

att undersöka 

sambandet mellan 

belåtenhet och det 

typ av stöd som 

mottogs.  

En kvantitativ 

studie. 194 

make/makar 

intervjuades med 

hjälp av flertalet 

olika 

mätinstrument, i 

form av skalor. 

44 % av deltagarna i studien var väldigt 

belåtna med det stöd de fått under klinisk 

rehabilitering medan 23 % var missnöjda. 

Slutsatsen av detta reslutat visade att 

belåtenheten var relaterad till olika 

stödformer. 

HÖG 

 

39.5/45p 

3 Payne, S., Burton, 

C., Addington-

Hall, J., & Jones, 

A. 

(2009). 

Storbritannien. 

Palliative medicin: 

End-of-life issues in 

acute stroke care: a 

qualitative study of 

the experience and 

preferences of 

Syftet med studien 

var att identifiera 

patienters och 

familjemedlemmars 

erfarenhet/upplevels

e av akut strokevård 

En kvalitativ 

studie. 

Ändamålsenlig 

urvalsmetod med 

semistrukturerade 

intervjuer. 28 

Resultatet visade att närstående kräver en 

ärlighet och klarhet i information, även vid 

dyster och osäker prognos. När beslut om hur 

vida patientens fortsatta vård vid försämrat 

tillstånd skulle se ut önskade familjen vara 

delaktig i dialogen med de professionella. I 

HÖG 

 

23/26p 
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patients and families. samt deras 

preference för vård i 

livets slutskede. 

patienter och 25 

familjemedlemmar 

deltog.  

fall där patienten var döende var det viktigt 

för familjemedlemmar att ett garanterat 

fridfullt och värdigt slut eftersträvades. 

4 Wallengren, C., 

Friberg, F. & 

Segesten, K. 

(2008).  

Storbritannien/  

Norge. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science: Like a 

shadow – on 

becoming a stroke 

victim’s relative. 

Syftet med studien 

var att belysa 

innebörden av att 

bara vara närstående 

till att gradvis bli 

närstående till n 

strokedrabbad från 

insjuknandet och de 

första veckorna efter. 

En kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 16 deltagare 

intervjuades med 

open – ended 

intervju.   

Studien resulterade i två huvudteman, att vara 

i kaos och söka ordning i kaos. Närstående 

upplevde först ett kaos som präglades av 

osäkerhet, rädsla och ensamhet som sen ledde 

till en vändpunkt där närstående vågade vara 

nära den strokedrabbade och fann en inre 

styrka. Behovet av att förstå fick närstående 

att söka kunskap från vårdpersonal och andra. 

Därmed uppstod ordning och stabilitet i den 

tidigare kaotiska situationen.  

MEDEL 

 

22/26p 

5 Lindquist, L. & 

Dahlberg, K. 

(2002). 

Sverige. 

Vård  i Norden: Att 

vara anhörig till 

någon som just 

drabbats av stroke. 

Syftet med 

föreliggande studie 

är att beskriva hur 

hustrur och döttrar, 

som är anhöriga till 

en person som 

drabbats av stroke, 

erfar sin specifika 

situation. 

En kvalitativ studie 

med en 

livsvärldsfenomeno

logisk ansats. 

Studien har 

genomförts med 

hjälp av kvalitativa 

djupintervjuer på 

fem anhöriga. 

Innersta innebörden av att vara anhörig, till en 

person som drabbats av stroke, är att man 

erfar en djup förändrad livssituation. 

Existentiell ovishet och oro präglar det 

dagliga livet även om tecken på förbättring 

ger ett visst hopp inför framtiden. Anhörig 

erfar även ett utanförskap som hotar känsla av 

samhörighet och leder till stundtals plågsam 

ensamhetskänsla. Det visar sig att anhöriga 

har en önskan om att få mer information och 

inte bli i sidosatta av vårdpersonalen. 

MEDEL 

 

21/26p 

6 Brereton, L. & 

Nolan, M. (2000). 

Storbritannien. 

Journal of Clinical 

Nursing: ’You do 

know he’s had a 

stroke, don’t you?’ 

Preparation for 

family care-giving – 

the neglected 

dimension. 

Syftet är att beskriva 

och förstå 

anhörigvårdares 

upplevelse av att 

vårda den 

strokedrabbade över 

tid med särskilt 

avseende till hur 

En kvalitativ studie 

med överblick från 

en pågående 

longitudinalstudie. 

Studien är baserad 

på djupt, 

semistrukturerade 

intervjuer på sju 

Studien resulterade i fyra teman. Dessa teman 

belyser svårigheterna anhörigvårdare upplever 

snarast efter följderna av stroke.  Det 

handlade om att försöka få en insikt och 

förståelse över vad som hänt och framtida 

utsikter. Det handlade om att utveckla 

förståelse för sjukdomen och kommande 

uppgifter genom att på egen hand tillgodose 

MEDEL 

 

22.5/26p 
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vårdgivarrollen 

utvecklas och 

framhålls. 

make/makar.  sig information och kunskap då inte 

sjukvårdspersonal erbjöd detta. Svårighet var 

också brist på uppmärksamhet och 

erkännande om anhörigvårdarnas kunskap 

från sjukvårdspersonal. 

7 Brereton, L. & 

Nolan, M.  

(2002). 

Storbritannien. 

Journal of Clinical 

Nursing: ’Seeking’: 

a key activity for 

new family carers of 

stroke survivors. 

Syftet är att erhålla 

en bättre uppfattning 

av vad nyblivna 

anhörigvårdare, till 

strokedrabbade, 

behöver samt 

undersöka hur deras 

behov förändras över 

tid. 

Denna studie 

representerar en del 

av en Longitudinal 

studie. Kvalitativ 

studie gjord med 

prospektiv serie 

djupa, 

semistrukturerade 

intervjuer på 14 

deltagare. 

Resultatet presenterades i fyra kategorier där 

sökandet var ett genomgående begrepp. 

Anhörigvårdare söker aktivitet under deras 

sjukhusvistelse för att bättre kunna förstå 

deras roll och kunna upprätta någon grad av 

balans i deras nya och ofta förvirrade 

situation.  

MEDEL 

 

21.5/26p 

8 Van der Smagt-

Duijnstee, M.E., 

Hamers, J.P.H., 

Huijer Abu-Saad, 

H. & Zuidhof, A. 

(2001). 

Storbritannien. 

Journal of Advanced 

Nursing: Relatives 

of hospitalized 

stroke patients: their 

needs for 

information, 

counselling and 

accessibility. 

Syftet är att 

undersöka anhörigas, 

till stroke patienter, 

behov under 

sjukhusvistelsen 

samt identifiera 

faktorer som 

påverkar dessa 

behov. 

En kvantitativ 

studie med 

explorative och 

cross-sectional 

design.  163 

anhöriga 

inkluderades. En 

två-delad 

strukturerad 

frågeformulär 

användes. 

Anhörigas behov presenterades i tre 

kategorier; behov av information, rådgivning 

samt tillgänglighet. Det genomgående 

behovet anhöriga ville belysa var vikten av att 

deras frågor besvarades med ärlighet. 

Resultatet visade på en skiljaktighet mellan 

vikten av olika behov och hur dessa bemöttes. 

MEDEL 

40/45p 

9 Almborg, A-H., 

Ulander, K., 

Thulin, A. & 

Berg, S. (2009). 

Storbritannien. 

Journal of Clinical 

Nursing: Discharge 

planning of stroke 

patients: the 

relatives’ 

Syftet är att beskriva 

anhörigas 

uppfattning av 

deltagande vid 

utskrivningsplanerin

En kvantitativ 

studie med 

prospectiv, 

descriptiv, cross-

sectional design. 

Resultatet visar att olika typer av information 

upplevdes varierande gällande belåtenhet. 

Anhöriga är överlag belåtna med information 

gällande sjukdomen men mindre 

tillfredställda när det gäller information kring 

HÖG 

42/45p 
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perceptions of 

participation. 

g av strokepatienter 

samt identifiera 

typiska 

faktorer/samband/rel

ationer associerade 

med anhörigas 

uppfattade 

deltagande. 

152 anhöriga 

inkluderades. 

vård, medicinering, rehabilitering och stöd 

samt information kring mål och behov. 

Faktorer som längd av sjukhusvistelse, 

patienters utbildning, anhöriga till kvinnliga 

strokepatienter och kvinnliga anhöriga kunde 

associerades med högre deltagande i 

utskrivningsplaneringen.  

10 Lefebvre, H., 

Josée Levert, M., 

Pelchat, D. & 

Gauvin Lepage, J. 

(2008). 

Kanada. 

Canadian Journal of 

Nursing Research: 

Nature, sources, and 

impact of 

information on the 

adjustment of family 

caregivers: A pilot 

project. 

Syftet med studien 

var att dokumentera 

utifrån 

anhörigvårdarnas 

eget perspektiv ,samt 

sjukvårdspersonal 

som arbetade med 

dem, behov av 

information hos 

familjen som brottas 

med en medicinsk 

diagnos. 

En kvalitativ, 

pilotstudie. Sex 

anhörigvårdare 

intervjuades med 

en semi-

structurerad 

intervjuguide. 

Resultatet visade att stöd och kunskap från 

skriven information och professionella hjälpte 

närstående upprätthålla balans, utveckla 

copingstrategier och samarbeta med 

professionella. Den mest betydelsefulla 

informationen var den som rörde 

vardagslivets problem. Stöd av professionella 

i akuta situationer var otillräcklig och 

närstående kände sig ensamma i sin 

förtvivlan. Information från sjukvården var 

överlag bristfällig och otillräcklig. 

HÖG 

24/26p 

11 Smith, L.N., 

Lawrence, M., 

Kerr, S.M., 

Langhorne, P. & 

Lees, K.R.  

(2004). 

Storbritannien.  

Journal of Advances 

Nursing: Informal 

carers’ experience of 

caring for stroke 

survivors. 

Syftet är att beskriva 

upplevelsen av att 

vårda en 

strokedrabbad, ett år 

efter att stroken 

inträffade. 

En kvalitativ, 

deskriptiv studie. 

90 anhörigvårdare 

intervjuades  med 

semistrukturerande, 

videoinspelade 

intervjuer. 

De flesta anhöriga tyckte att de hade en 

brisfällig kunskap och skicklighet för att 

kunna vårda den strokedrabbade i hemmet, 

därför måste de lära sig hur de ska erhålla den 

information och assistans de är i behov av. 

Anhörigvårdarna måste anpassa sig 

förändringarna i livssituationen. De upplever 

sig inte ha blivit tillräckligt förberedda inför 

vårdrollen. 

HÖG 

23/26p 
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12 Sit, J.W.H., 

Wong, T.K.S., 

Clinton, N., Li, 

L.S.W. & Fong, 

Y-M.  

(2004). 

Storbritannien. 

Journal of Clinical 

Nursing: Stroke care 

in the home: the 

impact of social 

support on the 

general health of 

family caregivers. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

aspekter av socialt 

stöd tillgängligt för 

anhörigvårdare 

under de första 12 

veckorna efter 

utskrivning. 

En kvalitativ studie 

med cross-sectional 

deskriptiv design. 

102 anhörigvårdare 

intervjuades med 

hjälp av open-

ended intervju. 

Resultatet visade att vård i hemmet av 

strokedrabbade är tungt och påfrestande för 

de anhörgia. Hälsorelaterade vårdfrågor var 

mest stressfulla. Många anhörigvårdare 

rapporterade somatiska symtom. Färre 

personer i det social nätverket hade erbjudit 

sig att ge stöd än vad anhörigvårdarna hade 

räknat med. Två bristfälliga typer av stöd var 

konkret stöd samt stöd gällande information. 

Professionellt råd och feedback i relation till 

vård i hemmet var bristande enligt 

anhörigvårdarna. 

HÖG 

23/26p 

13 Smith, S.D., 

Gignac, M.A.M., 

Richardson, D. & 

Cameron J.I. 

(2008). 

USA. 

 

Topics in Stroke 

Rehabilitation: 

Differences in the 

experiences and 

support needs of 

family caregivers to 

stroke survivors: 

Does age matter? 

Målet med studien 

var att lära sig om 

anhörigvårdares 

upplevelse och 

behov av stöd under 

rehabiliteringsfasen 

samt eventuellt 

upptäcka 

differentiering när 

det gäller ålder på 

anhörigvårdare. 

En kvalitativ 

studie. Nio 

anhörigvårdare 

intervjuades med 

hjälp av in-depth 

intervju. 

Ett dominerande tema var skillnader gällande 

personliga behov hos äldre respektive yngre 

vårdgivare. Yngre vårdgivare rapporterade 

informationsstöd samt träning som viktiga 

delar vilket de äldre inte gjorde. De yngre var 

även villigare till att klaga eller kritisera 

hälso-och vården samt personal än de äldre. 

Gemensamt för de äldre vårdgivarna var att 

fokusera på vikten av att ha en positiv 

inställning genomgående den förändrade 

livssituationen.  

HÖG 

23/26p 



Granskningsprotoll för kvalitativa artiklar                                                           Bilaga 3 

 

A. Syftet med studien?                                                                        

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen relevant för att besvara frågeställningen?  1 p 

Ja           Nej 

 

B. Undersökningsgrupp                                                                      

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskivna? 1 p 

(Inklusions - och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja          Nej 

  

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval – finns det beskrivet, var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1 p  

 

Vilken urvalsmetod användes? 1 p                       

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 1 p 

 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 1 p 
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Ja             Nej 

 

C. Metod för datainsamlig 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 1p 

Ja            Nej 

 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 1 p 

 

Ange datainsamlingsmetod:1 p 

ostrukturerade intervjuer    

Halvstrukturerade intervjuer 

Fokusgrupper 

Observationer 

Video/bandinspelning 

Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?   1 p 

Ja              Nej 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?   1 p 

 

Ange om:    1 p            

teman är utvecklade som begrepp 

det finns episodiskt presenterade citat 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

svaren är kodade 
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Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  1p 

Ja        Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  1p 

Ja        Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  1p 

Ja       Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 1p 

Ja       Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 1p 

Ja      Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av datamedtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  1p 

Ja      Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  1p 

Ja     Nej 

 

Stöder insamlad data forskarens resultat?  1p 

 

Ja     Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans?  1p 

Ja      Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  1p 
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Ja      Nej 

 

Finns risk för bias? 1p 

Ja       Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren?  

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja       Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja        Nej 

 

Maxpoäng: 26 p 
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Granskningsprotokoll för kvantitativa studier   Bilaga 4 

 

Titel 

Beskriver titeln kortfattat huvudvariablerna och studiepopulationen? 

Ja     Nej 

Abstract      1 p 

Sammanfattas de grundläggande dragen i studien tydligt och konstistent i abstraktet (problem, 

metod, resultat, konklusion)? 

Ja     Nej      1p 

Introduktion 

Pressenteras problemet tydligt och är det lätt att identifiera?  

Ja     Nej      1p 

Är problembeskrivningen övertygande till varför studien genomförs? 

Ja     Nej      1p 

Är problemet relevant för omvårdnad? 

Ja     Nej      1p 

Är det en god överensstämmelse mellan problemet och metoderna som tillämpas? 

Ja     Nej      1p 

Är forskningsfrågor och/eller hypoteser tydligt formulerade? Om inte motiveras det varför? 

Ja     Nej      1p 

Är forskningsfrågor och/eller hypoteser tydligt formulerade vad gäller nyckelvariabler och 

undersökningsgrupp? 

Ja     Nej      1p 

Är forskningsfrågor och/eller hypoteser konsistenta med litteraturgenomgången och det 

begreppsmässiga ramverket? 

Ja     Nej      1p 

Baseras litteraturgenomgången på akutella referenser och primärkällor? 

Ja     Nej      1p 

Sammanfattar litteraturgenomgången forskningsläget inom området? 

Ja     Nej      1p 

Är litteraturgenomgången övertygande till varför studien genomförs? 

Ja     Nej      1p 

Är nyckelbegrepp definierade? 

Ja     Nej      1p 



  

 39 

Finns det ett begreppsmässigt och/eller teoretiskt ramverk? 

Ja     Nej      1p 

Metod 

Har tillräckliga ansträningar gjorts för att skydda deltagarna. Har studien genomgått etisk 

prövning? 

Ja     Nej      1p 

Har studien utformats så att riskerna för deltagarna har minimerats och vinsterna maximerats? 

Ja     Nej      1p 

Är antalet insamlad data lämplig? 

Ja     Nej      1p 

Användes den mest rigorösa forskningsdesignen som var möjlig utifrån forskningsfrågan? 

Ja     Nej      1p 

Genomfördes lämpliga jämförelser för att höja tolkningsmöjligheterna i fynden? 

Ja     Nej      1p 

Är designen utformad för att minimera bias och hot mot den interna och externa validiteten? 

Ja     Nej      1p 

Är populationen identifierad och beskriven? Beskrivs urvalet tillräckligt tydligt? 

Ja     Nej      1p 

Användes den bästa möjliga urvalsmetoden för att säkra urvalets representation? Har risken 

för urvalbias minimerats? 

Ja     Nej      1p 

Var urvalet tillräckligt stort? Hade en ”poweranalys” genomförts för att uppskatta hur stort 

urval som behövdes? 

Ja     Nej      1p 

Är det en samstämmighet mellan de teoretiska begreppen och hur begreppet tillämpas 

(operationaliserats)? 

Ja     Nej      1p 

Användes den bästa möjliga datainsamlingsmetoden (t. ex. intervju, observation, postenkät, 

etc.)? 

Ja     Nej      1p 

Beskrivs enskilda mätinstrument på ett tillfredställande sätt och är det ett bra val utifrån 

studiens syfte och studiepopulationen? 

Ja     Nej      1p 

Framgår det om datainsamlingsmetoderna har hög validitet och reliabilitet? 

Ja     Nej      1p 
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Om det var en intervention, är den beskriven och implementerad på ett tillfredställande sätt? 

Fick flertalet av deltagarna som valts ut till interventionsgruppen interventionen? 

Ja     Nej      1p 

Genomfördes datainsamlingen på ett sådant sätt att risken för bias minimerades? Var 

personalen som genomförde datainsamlingen tillräckligt tränad? 

Ja     Nej      1p 

Resultat 

Genomfördes analyser för att besvara samtliga forskningsfrågor och eller/ hypoteser? 

Ja     Nej      1p 

Användes lämliga statistiska metoder (utifrån mätnivån på variablerna, antalet grupper som 

jämfördes, etc.)? 

Ja     Nej      1p 

Användes den mest kraftfulla analysen (t.ex., kontrollerades analyserna för ”confounders”)? 

Ja     Nej      1p 

Vid interventionsstudier, genomfördes analyserna utifrån intentionen ”intention-to-treat”? 

Ja    Nej      1p 

Vidtogs åtgärder för att undvika eller minimera risken för typ I och typ II fel? 

Ja     Nej      1p 

Är fynden adekvat beskrivna, i text, tabeller och figurer? 

Ja     Nej      1p 

Pressenteras fynden på ett sätt som underlättar en metaanalys och tillräckligt detaljerat för 

evidensbaserad praktik? 

Ja     Nej      1p 

Diskussion 

Tolkas och diskuteras huvudfynden utifrån tidigare studier och utifrån den akutella studiens 

begreppsmässiga ramverk? 

Ja     Nej      1p 

Är tolkningarna konsistenta med resultat och studiens begränsningar? 

Ja     Nej      1p 

Diskuteras möjligheterna att generalisera fynden? 

Ja     Nej      1p 

Diskuterar forskarna implikationerna för klinisk praktik och/eller framtida forskning och är 

dessa implikationer rimliga och fullständiga? 

Ja     Nej      1p 
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Övergripande bedömning 

Är rapporten välskriven, välorganiserad och tillräckligt detaljerad för kritisk analys? 

Ja     Nej      1p 

Är rapporten skriven på ett sätt som gör fynden tillgängliga för klinisk verksamma 

sjuksköterskor? 

Ja     Nej      1p 

Ger forskarens kliniska eller metodologiska kvalifikationer och erfarenheter förtroende för 

fynden och tolkningarna? 

Ja     Nej      1p 

Oavsett identifierade brister, tycks fynden vara valida – har du förtroende för sanningshalten i 

resultaten? 

Ja    Nej      1p 

Bidrar studien till meningsfull evidens som är användbar inom omvårdnad? 

Ja     Nej      1p 

 

Maxpoäng 45 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


