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SAMMANFATTNING                 
 
Bakgrund: Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige och den 
diagnos som kräver flest vårddagar i hemmet. Antalet särskilda boende- och sjukhusplatser 
har minskat på grund av besparingsskäl, vilket har lett till att behov av vård i hemmet har 
ökat. År 2000 vårdade cirka 83 000 personer sina anhöriga hemma. Anpassningen till den nya 
livssituationen är inte problemfri, varken för den drabbade eller för anhöriga som vårdare. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda strokedrabbade och 
deras upplevelser av stöd från sjukvården. 
Metod: Systematisk litteraturstudie av kvalitativa artiklar vilka analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: Anhöriga upplevde en förändrad livsvärld vid stroke. Stroke kom som en chock och 
de blev tvungna att anpassa sig genom att omstrukturera sina liv, förändra relationer, ta ökat 
ansvar, hitta strategier för att orka vårda och hämta kraft. Framtiden var oviss och beroende på 
hur sjukdomen utvecklades. Anhöriga upplevde bristande information och stöd från 
sjukvården.  
Slutsats: Anhöriga mår psykiskt dåligt och en effektivare hjälp från sjukvården var önskvärt. 
Anhöriga ville få information om en strokes fysiska/psykiska effekter, behandlingsalternativ 
och vilka rättigheter den sjuke och anhörige har. Stöd efterfrågas i form av avlastning och 
kontinuitet i vården. 
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BAKGRUND 
 
Allmänt om stroke 
Stroke och slaganfall är synonyma begrepp. Dessa begrepp är samlingsnamn för 
sjukdomstillstånd som kan drabba hjärnan (Larsson & Rundgren, 2010). Vanligaste orsaken 
till stroke är tromboser, vilket utgör 85% av fallen och resterande 15% beror på blödningar i 
hjärnan (Neurologiskt handikappades riksförbund, 2011). Stroke är den tredje vanligaste 
dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och tumörsjukdomar och drabbar tre per tusen 
invånare och år. Det motsvarar cirka 30 000 fall per år och av dessa avlider åtta till nio tusen 
personer, vilket innebär 10-12% av dödsfallen i Sverige. Stroke är den vanligaste orsaken till 
funktionsnedsättning hos vuxna och är den diagnos som kräver flest vårddagar på sjukhus och 
i hemmet (Larsson & Rundgren, 2010).  Medelålder för att drabbas är 75 år och av de 
insjuknade är 20% under 65 år (Socialstyrelsen, 2004). Risken för att insjukna fördubblas för 
varje tioårsperiod efter 55-årsåldern. Två år efter en stroke har cirka 20% avlidit och av de 
drabbade som överlevt bor cirka 75% hemma och cirka 20% på en institution. 
Överlevnadstiden efter stroke uppskattas till tre-fyra år, vilket innebär att det finns cirka 
100 000 strokedrabbade personer i Sverige (Larsson & Rundgren, 2010). 
 
Symtom och behandling  
Symtom vid en stroke beror på vilken del av hjärnan som drabbas. Skador i vänster hjärnhalva 
påverkar höger sida av kroppen och tvärtom. Vanliga symtom vid en stroke är plötslig 
monopares eller hemipares i ansiktsextremitet, plötslig ensidig synförlust, sluddrigt tal 
och/eller svårighet att förstå tal, gångsvårigheter, falltendens, yrsel, huvudvärk, illamående, 
kräkningar, sväljningssvårigheter och/eller medvetslöshet (Larsson & Rundgren, 2010). 
Vanliga funktionsbortfall som kan förekomma och bli bestående är afasi, agnosi, apraxi, 
dysartri, eliminationsrubbningar, sensibilitetsrubbningar, svårigheter med rumsuppfattning, 
och neglekt (Olsen, Ryen & Wergeland, 2011). Behandling beror på vilken form av stroke 
den drabbade lider av, det vill säga, en hjärninfarkt eller en hjärnblödning. Akut behandling 
syftar till att återställa syretillförseln till penumbrazonen, för att minimera skadan. Detta kan 
göras genom att sänka feber, få ner blodsockernivåerna, hålla blodtrycket högt för att säkra 
blodtillförseln till penumbrazonen, ge syrgas vid behov och/eller trombolysbehandling för att 
lösa upp tromben. Vid intracerebral blödning ges den drabbade symtomatisk behandling och 
förbereds för eventuell operation (Svensson, 2007). 
 
Konsekvenser av en stroke 
Beroende på skadans lokalisering och omfattning i hjärnan kan en stroke påverka vilken 
kroppslig funktion som helst. Stroke kan ge olika funktionsnedsättningar och kan delas in i 
fysiska- och dolda funktionsnedsättningar (Stroke-Riksförbundet, 2011). De fysiska 
funktionsnedsättningarna är bland annat halvsidig förlamning/nedsättning, afasi och dysfalgi. 
De dolda funktionsnedsättningarna är bland annat trötthet, minnessvårigheter, 
uppmärksamhetssvårigheter, koncentrationssvårigheter, nedsatt simultankapacitet, saker tar 
längre tid att utföra, depression, humörsvängningar, affektlabilitet, brist på initiativförmåga 
och brist på sjukdomsinsikt vilket indirekt påverkar anhörigas livssituation genom ökat ansvar 
för den strokedrabbade (Grant, JS., Glandon, GL., Elliott, TR., Giger, JN. & Weaver, M, 
2004). 
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Rehabilitering efter en stroke 
Rehabiliteringen beror på i vilket skede av sjukdomsutvecklingen den drabbade befinner sig i. 
Allmänt sägs att rehabiliteringen omfattar tre faser: den akuta fasen, snabba förbättringsfasen 
och förbättring på längre sikt- fasen. I den akuta fasen är den drabbade ofta medvetslös och 
därför är det viktigt att försöka hindra och förebygga möjliga kontrakturer och trycksår. I den 
snabba förbättringsfasen inkluderas den drabbade mer i behandlingen, tonvikten läggs på 
arbetsterapi och sjukgymnastik för att ge möjlighet till att vara så självständig som möjligt. 
Med längre sikt-fasen menas att den drabbade flyttas till öppenvården och rehabiliteringen 
kommer att ske i hemmet med stöd av anhöriga. Under alla faser följs den drabbade med hjälp 
av Katz index (bil. 1), Mini mental test (bil. 2) och Functional Impairment Measure (bil. 3) 
(Larsson & Rundgren, 2010). 

Olika former av strokevård 
Antalet särskilda boende- och sjukhusplatser har minskat på grund av besparingsskäl, vilket 
har lett till att behov av vård i hemmet ökat (Socialdepartementet, 2008). Under 2000- talet 
har cirka 18 000 platser lagts ner i särskilda boenden, det vill säga drygt 15 %. Antalet 
personer som använder hemtjänst har ökat med cirka 10 % under samma period, men 
ökningen täcker inte upp minskningen av antalet särskilda boendeplatser (Larsen, 2009). År 
2000 vårdade cirka 83 000 personer sina anhöriga hemma (Socialdepartementet, 2008).  
 
Anhörigstöd 
Begreppet anhörig definieras som en individ med familje- eller släktband (Nationellt 
kompetenscentrum, 2011). För närvarande saknas en vedertagen definition av anhörigstöd. En 
socialtjänstutredning kom fram till att det är viktigt att synliggöra den anhörigas situation, 
förebygga utbrändhet och förbättra anhörigas livskvalitet. På grund av att det saknas en 
definition av anhörigstöd finns det inte heller någon tydlig information om vilka stödinsatser 
kommunerna erbjuder. Stöd till anhöriga brukar benämnas som direkt eller indirekt. Med 
direkt stöd menas bland annat samtalsstöd, gruppverksamhet, hälsofrämjande aktiviteter, 
avlösning, utbildning och ekonomisk ersättning. Indirekt stöd syftar till hemtjänst, 
korttidsboende, dagverksamhet och särskilt boende. Vetskapen om olika sorters hjälp och stöd 
kan också räknas till kategorin indirekt stöd till anhöriga. Socialstyrelsens årliga rapporter 
visar att olika former av avlösning till exempel korttidsvård, är den vanligaste typen av stöd 
som kommunerna erbjuder (Larsen, 2009). Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden 
”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt 
sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder” (Socialtjänstlagen 
[SOL], SFS 2001:453, 10§). Anhörigas situation har uppmärksammats tack vare bland annat 
(Anhörigas Riksförbund, 2011). Anhöriga med lång erfarenhet av att vårda den drabbade har 
börjat ställa krav utifrån sitt eget perspektiv. Detta leder till en ökad förståelse i kommunerna 
för det tunga vårdarbete som anhöriga dagligen utför och som kan påverka deras fysiska och 
psykiska välbefinnande negativt (Larsen, 2009). 
 
Tidigare forskning om anhörigvård och stroke 
Studier som gjorts inom området på 1900-talet tyder på bristande stöd till anhöriga, bristande 
kunskap om känslomässiga reaktioner hos anhöriga och vilka olika former av stöd som bör 
prioriteras (Johansson, 2007). Socialstyrelsen (2004) genomförde en studie vars syfte bland 
annat var att belysa konsekvenserna av strokesjukdomen för den strokedrabbade. Studien 
visade exempelvis att drygt hälften var helt eller delvis beroende av stöd, 15% behövde hjälp 
med förflyttning inomhus, 38% behövde hjälp med förflyttning utomhus, mer än hälften 
behövde hjälp med hushållssysslor och städning och var femte behövde hjälp med 
toalettbesök (ibid. 2004). Det finns två metaanalyser; Smith et al. (2001) och Legg et al. 
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(2011) inom anhörigvård till strokedrabbade som belyser anhörigvårdare av strokedrabbades 
situation och vad de behöver hjälp med. Smith et al. (2001) beskriver det bästa sättet att ge 
information till den drabbade och deras vårdare efter stroke. Genom att förse drabbade och 
vårdare med information om en stroke på ett sätt som aktivt involverar både den drabbade och 
vårdaren, till exempel genom att ge dem möjligheten att ställa frågor vid upprepade tillfällen 
leder till ökad tillfredsställelse för den drabbade och ökad kunskap om sjukdomen hos bägge 
parterna. Legg et al. (2011) utvärderar effekten av hjälp- och stödinsatser riktade till 
anhörigvårdare som vårdar strokedrabbade. Metaanalysen kommer fram till att det inte finns 
tillräckligt med studier för att kunna dra generella slutsatser om vilka tjänster som underlättar 
för anhörigvårdarna, dock pågår elva studier som möjligtvis kommer att bidra med viktig 
kunskap. 
 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans roll i den drabbades omvårdnad beror till stor del på vilken form av stroke 
den drabbade lider av, vilka funktionsbortfall som förekommer och till vilken grad 
funktionsnivån påverkats. Omvårdnadsplanen upprättas utifrån den drabbades 
omvårdnadsanamnes och status för att se till att de planerade åtgärderna genomförs. Vid 
förändringar i den drabbades tillstånd skall sjuksköterskan revidera omvårdnadsplanen så att 
den är aktuell. Samtal är en viktig åtgärd för att ge stöd, information, uppmuntra och skapa en 
vårdrelation med den drabbade och anhöriga. Det är viktigt att ge saklig information till 
anhöriga då de kommer att ta över ansvaret över vården av den drabbade hemma (Larsson & 
Rundgren, 2010).  
 
Olsen et al. (2011) menar att sjuksköterskan har fyra funktioner i omvårdnad av den drabbade: 
förklarande-, stödjande-, integrerande- och bevarande funktion. Den förklarande funktionen 
består i att vägleda den drabbade och anhöriga så att de kan återfå kontrollen över sina liv. 
Konkret innebär det att hjälpa den drabbade och anhöriga att se sina egna resurser och 
begränsningar. Den stödjande funktionen går ut på att följa den drabbade och anhöriga genom 
den normala krisreaktionen genom att skapa förtroende och trygghet. Detta sker genom att 
anpassa aktiviteterna, gradvis öka utmaningarna och ge konstruktivt beröm så att den 
drabbade och anhöriga har en känsla av att kunna hantera den nya situationen. Den 
integrerande funktionen innebär att hjälpa den drabbade så att denne kan förstå meningen med 
den dagliga behandlingen. Sjuksköterskan fungerar som en talesperson, en länk mellan den 
drabbade och anhöriga på ena sidan och sjukvården på den andra. Den bevarande funktionen 
består i att se till att den drabbades grundläggande behov blir tillgodosedda, det vill säga att 
skapa balans mellan aktivitet och vila, förebygga komplikationer och att erbjuda omvårdnad 
(ibid, 2011). 

 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv där subjektiva upplevelser och 
erfarenheter hos anhörigvårdare till strokedrabbade studeras. Inom den vårdvetenskapliga 
disciplinen utgör livsvärlden, vårdandet och lidandet studieobjekt (Wiklund, 2003). 
Livsvärlden är den subjektiva värld som den unika människan, med sina sinnen, tolkar och tar 
del av. På det sättet skapar denne en uppfattning om världen vilket utgör dennes verklighet 
(Dahlberg & Segesten, 2010). När den unike människan kommer i kontakt med vården skapas 
en vårdrelation som symboliseras av utrymme att växa då denne får tillfälle att uttrycka sina 
begär, behov och problem (Wiklund, 2003). Vårdandet utgår alltid från den drabbades 
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perspektiv där den unika människan, med sina behov och begär, sätts i centrum. När den 
drabbade vårdas för en sjukdom skapas en livsvärld utifrån detta sammanhang, som ofta 
inkluderar anhöriga. Genom att vårda den drabbade, vårdas också den anhörige, som är en del 
av den drabbades livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Eriksson (1988) menar att vårdande 
är en process där andligt och kroppsligt välbehag skapas genom olika former av ansning, 
lekande och lärande. Det är viktigt att upprätthålla och stödja hälsoprocessen, vilket i sin tur 
kan möjliggöra en känsla av välbefinnande för den som lider det vill säga, den drabbade och 
indirekt de anhöriga. Eriksson (1994) beskriver lidandet som en kamp mellan det onda och det 
goda och delar in begreppet i tre olika kategorier: sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Litteraturstudien fokuserar på anhörigas livslidande, det vill säga anhörigas 
livssituation. Lidandet utesluter dock inte välbefinnande, det vill säga, att en individ kan 
uppleva välbefinnande även om denne lider. Välbefinnandet utgår från anhörigas unika 
livsvärld och uppfattning om vad som får denne att må bra (Wiklund, 2003). 

 
PROBLEMFORMULERING  
 
Stroke kommer som en oönskad överraskning och kan leda till bestående funktionshinder 
både fysiskt, psykiskt och socialt. Ett fåtal strokedrabbade återhämtar sig medan andra 
drabbas av bestående funktionshinder som radikalt förändrar livssituationen- både för den 
drabbade och för deras anhöriga (Larsson & Rundgren, 2010). Antalet särskilda boende- och 
sjukhusplatser har minskat på grund av besparingsskäl, vilket har lett till att behov av vård i 
hemmet ökat vilket ställer krav på att anhöriga finns tillgängliga och kan hjälpa den 
strokedrabbade (Socialdepartementet, 2008). Den anhörige riskerar då utöver de nytillkomna 
uppgifterna som vårdare även få ta del av de vardagsgöromål som den strokedrabbade tidigare 
utfört. (Socialstyrelsen, 2005). På grund av den förändrade situationen med nya göromål i 
kombination med tidigare ansvarsområden riskerar den anhörige att få överge intressen som 
denne skulle vilja ägna sig åt. Enligt Larsen (2009) saknas en vedertagen definition av 
anhörigstöd vilket gör att det inte heller finns någon tydlig information om vilka stödinsatser 
sjukvården ska erbjuda anhöriga till strokedrabbade. Sökningar i (Cochrane, 2011) visar att 
det saknas systematiska litteraturöversikter över anhörigas upplevelser av att vårda 
strokedrabbade. Studier om anhörigas upplevelser skulle kunna ge information om vad de vill 
och behöver ha hjälp med för att förebygga att den anhörige själv blir fysiskt och psykiskt 
utsliten. Vad som upplevs som jobbigt och svårt för den anhörige är viktigt för att 
sjuksköterskan ska kunna rikta insatser av värde istället för att följa en mall med åtgärder som 
inte leder till ett ökat välbefinnande för de många och viktiga anhörigvårdarna. 

 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda strokedrabbade och deras 
upplevelser av stöd från sjukvården. 
 

 
 

 

4 
 



METOD 

Design 
För att kunna svara på studiens syfte genomfördes studien som en systematisk litteraturstudie 
utifrån en kvalitativ hermeneutisk ansats, då studien belyser upplevelser och andra subjektiva 
värden (Forsberg & Wengström, 2008). En systematisk litteraturstudie görs i tre steg: 1. Att 
systematiskt söka litteratur/ vetenskapliga artiklar inom valt ämnesområde, 2. Kritiskt granska 
den utvalda litteraturen/ de utvalda vetenskapliga artiklarna och 3. Sammanställa den utvalda 
litteraturen/ de utvalda vetenskapliga artiklarna utifrån studiens syfte (Forsberg & 
Wengström, 2008).  
 
Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte hämtades från två olika databaser: 
Cinahl och PubMed. Cinahl är en referensdatabas som indexerar cirka 3000 tidskrifter och 
behandlar områdena omvårdnad och hälsa. PubMed är en referensdatabas som har närmare 20 
miljoner referenser till artiklar och indexerar mer än 4600 tidskrifter som behandlar områdena 
medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin och hälso- och sjukvård. Databaserna 
valdes på grund av det breda utbudet av artiklar inom omvårdnad. Sökorden (bil. 4) valdes 
med hänsyn till att belysa föreliggande litteraturstudies syfte med hjälp av svensk Mesh det 
vill säga att få fram anhörigas situation och upplevelser av att vårda en strokedrabbad. Svensk 
Mesh är en medicinsk ämnesordlista. 
 
Urvalsförfarande 
Initialt diskuterades inklusions- och exklusionskriterier för vetenskapliga artiklar som skulle 
tas med i studien. Inklusionskriterierna innebar artiklar skrivna på engelska, handlade om 
stroke, anhörigvårdare, upplevelser och inte var äldre än åtta år. Vetenskapliga artiklar skrivna 
på engelska valdes på grund av att det möjliggjorde ett större utbud av artiklar inom det valda 
problemområdet och inte begränsade sig till ett land. Att artiklarna skulle handla om stroke, 
anhörigvårdare och upplevelser förklaras av studiens syfte, att belysa anhörigas upplevelser 
av att vårda strokedrabbade samt upplevelser av stöd från sjukvården. Tidsbegränsningen åtta 
år valdes för att få aktuell information om problemområdet. Exklusionskriterier var artiklar 
äldre än åtta år som inte svarade på studiens syfte eller handlade om minderåriga 
anhörigvårdare, det vill säga under arton år gamla. Anhörigvårdare under arton år valdes bort 
av etiska skäl och med risk för att deras upplevelser möjligtvis skiljde sig från vuxna 
anhörigvårdares. När författarna var överrens om kriterierna påbörjades artikelsökningen i de 
ovan nämnda databaserna. Sökord och databassökningar presenteras i (bil. 4). I Cinahl 
användes sökbegräsningar såsom Linked fulltext och Published date from 030101-111231. 
Sökbegränsningar som användes i PubMed var Links to fulltext och Published in the Last 10 
years för att få tag på den senaste forskningen. Studier som var tio respektive nio år gamla 
valdes bort enligt exklusionskriterium. Titlar och abstract lästes i artiklarna för att se om de 
svarade mot studiens syfte. Nitton vetenskapliga artiklar uppfyllde kriterierna. Artiklarna 
lästes och översattes av båda författarna för att undvika innehållsmässiga och språkliga fel. 
Av nitton vetenskapliga artiklar inkluderades tio i studien. Nio artiklar exkluderades på grund 
av låg vetenskaplig styrka, enligt bedömningsmall (bil. 5). Samtliga vetenskapliga artiklar 
som inkluderades hade genomgått peer- review och var publicerade i vetenskapligt godkända 
tidsskrifter (Ulrichweb, 2011). 
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Kvalitetsgranskning 
Initialt kontrollerades de utvalda artiklarna med hjälp av CASP (Critical Appraisal Skills 
Programme) för att se om de var användbara i studien (bil. 6). CASP har utvecklat en 
evidensbaserad metod inom vård och omsorg som möjliggör och utvecklar individers 
möjlighet att förstå forskningsresultat (CASP, 2011). För att utvärdera artiklarnas kvalité och 
se vilken vetenskaplig styrka de hade, användes ett protokoll för kvalitetsbedömning av 
studier med kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006 s. 156) i kombination med 
frågor från en checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008, s. 206). 
Willman et al. (2006, s. 95-96) menar att granskningsprotokoll utformas och anpassas till den 
egna litteratursammanställningen. Detta innebär att bedömningsprotokoll ska modifieras för 
att passa studien då det kan finnas olika studier inom ett forskningsområde som påvisar olika 
vetenskaplig styrka. Författarnas bedömningsmall bestod av tjugo frågor (bil. 5) som kunde 
besvaras med Ja, Nej eller Vet ej. För varje Ja-svar gavs en poäng. Vetenskapliga artiklar som 
hade 0-59 % det vill säga upp till 11 Ja fick betyget dålig, artiklar som hade 60-79 % det vill 
säga 12-16 Ja fick betyget medel, artiklar som hade 80-100% det vill säga 17-20 Ja fick 
betyget bra. Samtliga tio artiklar som användes i studien fick betyget bra det vill säga hade 
17-20 Ja-svar enligt den modifierade bedömningsmallen (bil. 5). Utvalda vetenskapliga 
artiklar, deras poäng och procentsats presenteras i (bil. 7). 
 
Dataanalys 
Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2008) kvalitativa 
innehållsanalys. Den centrala beståndsdelen i en sådan analys var att skapa kategorier utifrån 
vad som faktiskt framkom av textmassan och gick till enligt följande. Texter lästes igenom 
flera gånger för att få en känsla av helhet. Utifrån texten plockades meningsbärande enheter 
ut, det kunde vara ord, kortare fraser eller uttalanden som liknade varandra eller hade samma 
innebörd. Därefter kondenserades texten vilket innebar att meningsbärande enheter kortades 
ner för att författarna skulle få fram det viktigaste innehållet och kunna göra sig av med 
utfyllnadstext. De kondenserade meningsenheterna abstraherades till koder för att kunna 
underlätta vidare analysbearbetning. Koderna underlättade för att författarna skulle se på data 
ur olika synvinklar med hjälp av ett ord, en kod. Abstraktionen i sig beskriver, tolkar och 
förmedlar meningsenheter till en högre logisk nivå, det vill säga gjorde data lättillgängligt och 
förståeligt. En jämförelse mellan kodernas skillnader och likheter gjordes för att få fram 
gemensamma fynd och kunde därmed bilda underkategorier av en grupp med gemensamma 
fynd. En kvalitativ innehållsanalys valdes då den fokuserar på tolkning av texter och 
framförallt används inom vårdvetenskap vilket sammanfaller med studiens syfte att belysa 
anhörigas upplevelser av att vårda strokedrabbade samt upplevelse av stöd från sjukvården 
(Graneheim & Lundman, 2008). Exempel på hur detta kunde se ut visas i tabell 1:1 
Tabell 1:1 Utdrag ur analysprocessen  
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Den förändrade 
situationen 
upplevdes som 
svår och anhöriga 
känner att deras 
relation till den 
strokedrabbade 
förändrats och inte 
längre var som 
före insjuknandet. 

Anhöriga känner 
att deras relation 
till den 
strokedrabbade 
förändrats. 

Relation Förändrade 
relationer 
 

Att anpassa sig 
till den nya 
livssituationen 
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Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) har författare etiska skyldigheter med avseende på 
publiceringen av resultaten av framkommen forskning. Studien är genomarbetad och har 
skrivits med omsorg och noggrannhet. Resultaten som framkommit har inte manipulerats eller 
ändrats godtyckligt. Speciell hänsyn skall visas för känsliga populationer det vill säga de som 
inte kan ge eller vägra samtycke för sig själva och kan vara sårbara för tvång eller negativt 
inflytande. Studien baseras på artiklar som intervjuat vuxna anhöriga och närstående, det vill 
säga inte är under arton år. Deltagarna hade fullgod kognitiv förmåga vilket innebar att de var 
orienterade till tid, rum och person. Artiklarna som använts till studien har granskats, 
kontrollerats och godkänts av etiska kommittéer. Försiktighetsåtgärder skall vidtas för att 
skydda integriteten av försökspersonen och hemlighålla deras personliga information. Detta 
bland annat för att minimalt påverka försökspersonernas fysiska, psykiska och sociala 
integritet. Artiklarna som valts till studien har påtalat vikten av konfidens och hur 
handhavande av uppgifter gått tillväga. Det potentiella studieämnet det vill säga 
försökspersonerna skall ha informerats om rätten att vägra delta i studier eller kunna återkalla 
samtycke till att delta när som helst utan att frågor ställs. I studien ingår endast artiklar som 
både har tagit hänsyn till frivillighet och att skriftlig samt muntlig information givits innan 
studien ägt rum och detta gäller även att försökspersonerna fått information om att de när som 
helt utan repressalier kunde tacka nej till att medverka i samtliga medtagna vetenskapliga 
studier (ibid, 2008). 

 
RESULTAT 
 
Resultatet redovisas i tabell 1:2 med tre huvudkategorier och fem underkategorier. Stroke 
kom som en chock för anhöriga och de blev tvungna att anpassa sig genom att omstrukturera 
sina liv. Relationen till den drabbade förändrades genom att den drabbade påverkades av olika 
funktionsbortfall. Anhöriga tog ökat ansvar för tidigare gemensamma göromål och blev 
tvungna att hitta strategier för att orka vårda och hämta kraft. Framtiden upplevdes som oviss 
och var beroende på hur sjukdomen för den drabbade utvecklades. Anhöriga upplevde 
bristande information om stroke och stöd från sjukvården.  
 
Tabell 1:2 Resultatets huvud- och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Att anpassa sig till den nya livssituationen Första chocken – vad nu 

Att omstrukturera sitt liv 

Förändrade relationer 

Att hämta krafter 
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Anhörigvård tas för givet av sjukvården 

Ambivalens inför stöd från sjukvården 

 

 
Att anpassa sig till den nya livssituationen 
Första chocken – vad nu 
Insjuknande i stroke kom som en överraskning, en chock, för anhöriga och beskrevs som en 
påminnelse om livets skörhet (Bäckström & Sundin, 2007; Hunt & Smith, 2004; Wallengren, 
Friberg & Segesten, 2008). Livet ändrades utan förvarning och inget var längre självklart. 
Den nya situationen kändes hotfull och anhöriga kände att de höll på att tappa fotfästet i det 
gamla och trygga livet (Bäckström & Sundin, 2007). Att kastas in i en ny situation utan 
kunskap väckte känslor av osäkerhet, ångest och tvivel på sin egen förmåga att kunna ta hand 
om den drabbade (Green & King, 2009; Hunt & Smith, 2004; Smith, Lawrence, Kerr, 
Langhorne & Lees, 2003). Den nya livssituationen väckte farhågor om att livet aldrig skulle 
bli som före insjuknandet. Tanken på att ta hand om den drabbade ledde till upplevelser av 
förlust av kontroll över sitt eget liv, vilket gjorde att anhöriga kände sorg, oro och ångest 
(Bäckström & Sundin, 2007; Green & King, 2009; Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 
2009). Anhöriga kände behov av att stålsätta sig och dölja sina känslor för att orka ta hand om 
alla praktiska saker som den nya situationen medförde, till exempel information om vilken 
service den drabbade hade rätt till (Buschenfeld, Morris, Lockwood, 2009). 

Att omstrukturera sitt liv 
Att avbryta väletablerade rutiner upplevdes svårt, ett liv där anhöriga hade kontroll över 
händelserna och kastas in i det okända (Buschenfeld, Morris, Lockwood, 2009; Bäckström & 
Sundin, 2007). Anhörigas försök att återuppbygga sina liv krävde en noggrann, detaljerad 
planering och omprioritering av vardagen. Egna behov fick stå åt sidan och fokus lades på den 
drabbades välmående. Anhöriga tvingades ta över den drabbades del av hushållsarbetet för att 
få familjelivet att fungera. Att klippa gräset, köra barnen till aktiviteter och ta hand om 
familjens ekonomi ledde till ökad belastning och resulterade i trötthet och utmattning 
(Buschenfeld, Morris, Lockwood, 2009; Bäckström & Sundin, 2009; Green & King, 2009).  
 
Anhöriga var tvungna att skapa nya rutiner för att få en någorlunda balans i det nya livet. Nya 
rutiner var att klippa håret hemma, få mat hemlevererad och att spela in tv-program som 
anhöriga missade på grund av vårdandet.  Att åka till en affär för att handla skedde inte utan 
en noggrann planering det vill säga att ta reda på vilka vägar bussen körde, vilka 
affärer/restauranger som var handikappvänliga och var toaletterna fanns (Greenwood, 
Mackenzie, Cloud & Wilson, 2010; Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2003). Även 
om nya rutiner uppskattades och underlättade anhörigas arbete så försvann spontaniteten i 
anhörigas liv vilket upplevdes som en stor förlust (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 
2009, 2010). Genom att stanna hemma skulle anhöriga slippa problem som kunde uppstå 
under resan till affären, till exempel att den drabbade blev trött eller behövde gå på toa 
(Bäckström & Sundin, 2010). Anhörigas sociala liv blev lidande på grund av allt ansvar över 
den drabbade. Det blev svårare att engagera sig i sociala aktiviteter utanför hemmet och att ha 
tid åt sig själv och sina vänner, vilket gav upphov till känslor av fysisk- och psykisk isolering, 
vilket i sin tur gjorde att det emotionella välbefinnandet försämrades (Buschenfeld, Morris, 
Lockwood, 2009; Green & King, 2009). Om anhöriga fick tid över för sig själva upplevdes 
känslor av skuld och orättvisa gentemot den drabbade då denne inte kunde vara med och njuta 
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av saker som de tidigare gjort tillsammans (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2009, 
2010). Tanken på att inte kunna leva ett normalt liv upplevdes svårt och gav upphov till 
känslor av ångest. Anhöriga upplevde att de förlorade sin autonomi på grund av 
begränsningar i vardagen (Green & King, 2009). Att ständigt vara tillgänglig och nära den 
drabbade gav upphov till känslor av utmattning och otillräcklighet. Anhöriga funderade på sin 
livssituation och uttryckte känslor av skam och olust över att spendera tid tillsammans med 
den drabbade. Tankar som att livet hade förlorat sin mening förekom i berättelserna och 
upplevdes som svåra (Bäckström & Sundin, 2007, 2009, 2010). 
 
Förändrade relationer 
Kognitiva förändringar hos den drabbade gjorde vardagen osäker och gav upphov till känslor 
av alienation, det vill säga att den drabbade inte längre var samma människa. Detta 
resulterade i känslor av sorg och förtvivlan för den anhörige (Greenwood, Mackenzie, Cloud 
& Wilson, 2009; Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2003; Wallengren, Friberg & 
Segesten, 2008). Alienationen upplevdes speciellt svårt för anhöriga som var gifta med den 
drabbade. Att förvandlas från partner till vårdare skapade förvirring och konflikter inom 
förhållandet (Bäckström & Sundin, 2007; Hunt & Smith, 2004). Samtidigt som anhöriga 
upplevde en känsla av djup gemenskap med den drabbade, kvarstod ett faktum att de levde i 
ett förstört förhållande. Det var svårt att kombinera rollen som vårdare med relationen som 
partner, särskilt när det saknades intellektuellt och sexuellt utbyte i förhållandet. Anhöriga 
kände fortfarande grundläggande kärlek för den drabbade men deras tidigare 
kärleksförhållande hade blivit mer av ett vänskapligt förhållande (Bäckström & Sundin, 
2009). Å andra sidan resonerade vissa anhöriga att sjukdomen hade fört dem och den 
drabbade närmare varandra vilket stärkte deras relation. De kunde spendera mer tid 
tillsammans och få en djupare förståelse för varandra (Green & King, 2009; Smith, Lawrence, 
Kerr, Langhorne & Lees, 2003). 
 
Att hämta krafter  
Stödet från familjen, släktingar och vänner beskrevs vara viktiga för anhörigas välbefinnande. 
Att få prata om sin situation eller att någon lyssnade gav känslor av bekräftelse och att inte 
vara bortglömd (Buschenfeld, Morris, Lockwood, 2009; Green & King, 2009; Bäckström & 
Sundin, 2007). Humor beskrevs som viktigt. Att kunna skratta tillsammans med den drabbade 
och kunna skoja om situationen reducerade stress och gav styrka till fortsatt kamp (Bäckström 
& Sundin, 2007; Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2009). Kontakt med andra 
anhöriga i liknande situation värderades högt. Utbyte av erfarenheter väckte 
tacksamhetskänslor över sin egen livssituation när anhöriga såg och upplevde att de inte var 
ensamma. Ytterligare faktorer som var viktiga för det mentala- och fysiska välbefinnandet var 
att ha ett arbete och aktiviteter utanför hemmet. Arbetet gav anhöriga en bra anledning att 
komma hemifrån och beskrevs som en viktig paus från vårdandet. Arbetsplatsen hade inte 
ändrats och påminde om ett normalt liv (Buschenfeld, Morris, Lockwood, 2009; Bäckström & 
Sundin, 2010). 
 
Ovisshet inför framtiden 
Anhöriga insåg att framtiden skulle bli annorlunda än de tänkt sig. De skulle vara tvungna att 
spendera mer tid hemma och arbetslivet skulle förmodligen bli lidande om de ville fortsätta ta 
hand om den drabbade i framtiden. Tanken om att situationen kanske skulle förbli densamma 
flera år framåt upplevdes som skrämmande (Bäckström & Sundin, 2009, 2010). Oro över att 
den drabbades- eller anhörigas hälsa skulle försämras i framtiden var överhängande. 
Försämrad hälsa skulle leda till att vardagen begränsades och att vårdandet blev tyngre, vilket 
gav upphov till ångest och ovisshet för den anhörige (Greenwood, Mackenzie, Cloud & 
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Wilson, 2010; Hunt & Smith, 2004). En tid efter insjuknandet i en stroke blev det vanligare 
att vissa uttryckte hemliga drömmar om att bli befriade från vårdandet. Även om anhöriga 
uttryckte en viss optimism inför framtiden, så hade de nått en punkt där döden började ses 
som en räddare från ett livslångt ansvar, men sådana tankar höll anhöriga inom sig och 
uttryckte aldrig dessa verbalt (Buschenfeld, Morris, Lockwood, 2009; Bäckström & Sundin, 
2007, 2010). De som var gifta med den drabbade upplevde ambivalenta känslor kring sin 
situation: de ville inte lämna den drabbade på grund av kärlek, men ville inte heller leva resten 
av livet med denne då det var slitsamt och skulle begränsa de anhörigas egna liv. En potentiell 
lösning var att ta ut skilsmässa från den drabbade och på det viset få tillbaka sitt liv 
Bäckström & Sundin, 2009, 2010). 
 
Anhörigvård tas för givet av sjukvården 
Informationen från sjukvården var bristfällig vilket gestaltade sig på flera sätt. Anhöriga ansåg 
att informationen var otillräcklig och gavs vid fel tillfälle då de inte var mottagliga. 
Information om stroke, fysiska/psykiska effekter, riskfaktorer, behandlingsalternativ, 
avlastning och vilka rättigheter den sjuke och anhörige hade efterfrågades (Green & King, 
2009; Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2010; Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & 
Lees, 2003). Anhöriga fick kämpa för att få information och hjälp till den drabbade vilket i 
stor del var beroende på förhandlingsförmåga. De som på grund av sviktande hälsa inte kunde 
förhandla upplevde att sjukvården inte brydde sig om dem vilket ledde till ångest. De fick ta 
hand om fler saker än de kunde hantera och successivt förlorades tron på sjukvårdssystemet. 
Kampen upplevdes tidvis som ett större lidande än själva sjukdomen i sig. Avlastning som 
påtalades var behovet av hjälp med stresshantering, tips på hur de skulle hantera den nya 
situationen och dess påverkan på familjen (Green & King, 2009; Greenwood, Mackenzie, 
Cloud & Wilson, 2010; Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2003). Sjukvården tog det 
som en självklarhet att vuxna anhöriga skulle ställa upp och klara av situationen oavsett ålder, 
hälsotillstånd eller omständigheter (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2003; Hunt & 
Smith, 2004). Sjukvården varken utvärderade om anhöriga hade kapacitet eller kunskap att ta 
hand om den drabbade, till exempel laga mat eller ekonomiska förutsättningar. Anhöriga som 
saknade kunskap eller förmåga att ta hand om den drabbade upplevde att bristerna i 
informationen ledde till att de inte visste hur de skulle gå tillväga om något allvarligt hände. 
Sjukvården planerade inte den drabbades vård/rehabilitering tillfredställande och gav inga 
tydliga svar på frågor om den framtida vården, vilket skulle ha hjälpt anhöriga att planera sina 
liv bättre (Green & King, 2009). 
 
Ambivalens inför stöd från hemtjänsten 
Hemtjänsten beskrevs som en viktig resurs för välmående hos anhöriga (Bäckström & Sundin, 
2009). Det tog dock tid att acceptera att andra människor, förutom familj och närstående 
skulle vara i hemmet under dygnets alla timmar (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 
2009). Det beskrevs som viktigt med avlösning för att få vardagen att gå ihop. Hemtjänsten 
gjorde ofta sitt yttersta, men det räckte inte till. Problem i organisationen på grund av stora 
personalomsättningar ledde till sämre vård (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 
2003). Att lära ut samma sak flera gånger gjorde att vårdrelationen försämrades då patient och 
hemtjänsten inte kände varandra vilket förvirrade den drabbade. När hemtjänsten var på plats 
upplevdes det som en känsla av att inte vara ensam och att hemtjänsten verkligen brydde sig 
och hjälpte till. Det fanns ett behov av känslomässigt stöd när ansvaret kändes tungt. 
Hemtjänsten kunde även upplevas som negativ. Anhöriga beskrev att de kunde känna sig 
beroende av, ha dålig kontroll och inflytande på när de skulle komma. Beroendet gjorde att de 
kände sig bundna till hemmet tills avlösning var på plats vilket ledde till ångest och 
svårigheter med att planera sina liv (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2009). Om 
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hemtjänsten inte svarade i telefonen kände sig anhöriga övergivna och som fångar i sina egna 
hem. När kontinuitet saknades från hemtjänsten, att de inte kom på rätt dagar kände de sig 
svikna (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). 
 

DISKUSSION 

Stroke kommer som en chock och anhöriga blir tvungna att anpassa sig till den nya 
situationen genom att omstrukturera sina liv, förändra relationer, ta ökat ansvar för tidigare 
gemensamma göromål och hitta sätt att hämta kraft för att orka vårda. Framtiden är oviss och 
beroende på hur sjukdomen utvecklas. Anhöriga upplever att deras vårdande tas för givet av 
sjukvården och en ambivalens gentemot hjälp från hemtjänst. De viktigaste fynden utifrån 
litteraturstudiens resultat som kommer att diskuteras är första chocken – vad nu, förändrade 
relationer, anhörigvård tas för givet av sjukvården och ambivalens inför stöd från 
hemtjänsten.  
 
Metoddiskussion 
Två databser användes: Cinahl och Pubmed. Databaserna indexerar tillsammans cirka 7 600 
tidskrifter vilket anses utgöra en tillräcklig kunskapsgrund för studien och därmed kan  
Svemed+ och Google scholar uteslutas. Att utesluta andra databaser kan leda till att aktuell 
vetenskaplig forskning inte tagits med. Sökord väljs utifrån studiens syfte med hjälp av 
svensk-engelska lexikon och svensk Mesh vilket underlättar översättning av medicinsk 
terminologi. Valda sökord som används kan ha påverkat resultatets riktning det vill säga att 
sökord som exempelvis caring problems fokuserar på negativa upplevelser hos anhöriga. 
Författarna har inte engelska som modersmål vilket innebär en risk för språkliga misstag med 
tolkningsfel som följd. Översättning kontrolleras noggrant med hjälp av lexikon vilket 
reducerar denna risk. Mängden data kontrolleras inte med hjälp av en så kallad pilotsökning, 
vilket kan medföra att studien smalnar av i tidigt skede utan att få en ordentlig överblick av 
hur stort ämnet är. Dock beskrivs studiens sökningsförfarande ingående vilket ökar resultatets 
trovärdighet. Data kommer från primärkällor vilket höjer trovärdigheten i studien. Alla 
artiklar som inkluderas i studien är vetenskapliga och följer studiens inklusions- och 
exklusionskriterier. Artiklar granskas och tolkas först individuellt och sedan tillsammans och 
vilket höjer trovärdigheten. Samtliga artiklar som utgör studien är kvalitativa, vilket ger 
möjlighet att belysa studiens syfte. En nackdel med kvalitativa artiklar är att de medför en låg 
generaliserbarhet det vill säga att föreliggande studies resultat inte kan appliceras direkt vid 
ämnet anhörigvård av strokedrabbad utan bör utgå från den unika individens problem, behov 
och upplevelser. 
 
Artiklarna kommer från tre olika länder: Sverige (fyra), Storbritannien (fem) och Kanada (en) 
vilket medför att artiklarnas olika ursprung skapar en möjlig kulturell mångfald. Detta kan ses 
som något positivt då det ger en bredare uppfattning om hur anhöriga känner oavsett 
ursprung. Då artiklarna har olika ursprung är det oklart om hur de kan överföras till den 
svenska sjukvården. Vid liknande fall där anhöriga är involverade i vårdprocessen kan 
föreliggande studies resultat vara till hjälp för att sätta sig in i anhörigas situation men inte ses 
som vägledande då varje situation och upplevelse är unik. Studieobjekten det vill säga 
anhöriga, hade olika relationer, till exempel vuxna barn till den drabbade medan andra var 
gifta med den drabbade vilket kan påverka upplevelser och känslor. Tidsperspektivet det vill 
säga att artiklarna tar upp hur anhöriga känner från en månad till ett år efter den enskilde 
drabbats av en stroke kan ses som en styrka då föreliggande studie belyser vilka olika faser en 
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anhörig går igenom. Det kan även ses som en svaghet då författarna inte specifikt letat efter 
vad som händer efter exempelvis en månad. Artiklarna som utgör studien får vara maximalt 
åtta år gamla, det vill säga från år 2003 och framåt enligt inklusionskriterierna. Detta för att 
studien ska vara aktuell. På grund av detta kriterium kan äldre artiklar av god kvalité ha 
uteslutits. Tidsbrist är en annan faktor som kan leda till att artiklar av bra kvalité inte tagits 
med då det inte finns tid att läsa igenom, utvärdera och inkludera dessa. Samtliga inkluderade 
artiklar har inget eller lågt bortfall av studieobjekt vilket höjer resultatets trovärdighet. 
Artiklarnas kvalité bedömdes med hjälp av en egen modifierad bedömningsmall som utgår 
från Willman et al. (2006); Forsberg och Wengström (2008). Förutsättningar för att kunna 
genomföra en litteraturstudie är att det finns tillräckligt många artiklar av bra kvalité. Studien 
utgörs av tio artiklar som enligt bedömningsmallen är av bra kvalité. En litteraturstudie är ett 
bra sätt för att ta reda på vad många olika anhöriga upplever och känner (Forsberg & 
Wengström, 2008). 
 
Det anses som viktigt att få en uppfattning om hur olika kategorier av studieobjekt upplever 
sin situation vilket sammanfaller med studien syfte. Studien hade kunnat utformas som en 
intervjustudie, dock fanns inte kunskap, resurser eller tid för detta. Författarna har endast 
knapphändig erfarenhet av litteraturstudier, vilket hade kunnat leda till att resultatet påverkats 
negativt på grund av okunskap. Kliniska frågeställningar kan besvaras genom systematiska 
litteraturstudier exempelvis vad som upplevs bäst eller fungerar för en grupp individer. 
Systematiska litteraturstudier utgår från tydligt formulerade frågor och besvaras genom bland 
annat analys och identifiering av skillnader och likheter (Forsberg & Wengström, 2008). 
Forskningsfrågorna i studien anses vara relevanta och besvaras genom genomförd analys. En 
litteraturstudie skall ha försökt identifiera alla studier inom området. Detta anses dock vara  
nästintill omöjligt då ämnet är för brett för en total bearbetning. Dock har de utvalda 
artiklarna som ingår i studien bedömts systematiskt. Studiens kvalitativa ansats fokuserar på 
att skapa mening och förståelse inom det utvalda området vilket framkommit av resultatet. 
Inom kvalitativ forskning betonas förståelse för människans upplevelser av till exempel 
fenomen i sitt sammanhang. Detta kan avläsas i studiens resultat då det som är avsett att 
belysas har belysts, vilket ökar studiens trovärdighet. Arbetsfördelning presenteras i (bil. 8). 
 
Resultatdiskussion 
Första chocken – vad nu 
Resultatet i litteraturstudien visar att när en familjemedlem drabbas av en stroke kommer det 
som en överraskning för anhöriga och påminner om att livet och hälsan inte kan tas för givet. 
Anhöriga upplever den nya situationen som hotfull och kaotisk och vet inte vad som förväntas 
av dem. Tidigare studier och litteratur visar i enighet med litteraturstudiens resultat att stroke 
kommer som en överraskning och innebär osäkerhet och nya utmaningar för anhöriga 
(Denman, 1998; White, Korner-Bitensky,  Rodrigue, Rosmus, Sourial, Lambert & Wood-
Dauphinee, 2007; Öhman & Söderberg, 2004), Grant (1996, 2004) och Subgranon & Lund 
(2000). O’Connell och Baker (2004) konstaterar att anhöriga kastas in i rollen som 
anhörigvårdare utan någon chans till förberedelse och det enda alternativet är att acceptera 
rollen. White et al. (2007) beskriver att stroke innebär en känslomässig och ekonomisk 
belastning för anhöriga särskilt i början genom inköp av mediciner, specialkläder och 
hemanpassning efter den drabbades behov, vilket leder till en tung arbetsbörda och försämrat 
välbefinnande. Till skillnad från litteraturstudiens resultat upplever anhöriga i Maks, 
Mackenzies och Luis (2006) studie att de kan hantera den första chocken relativt bra och 
förutse och lösa de nytillkomna behoven på egen hand, vilket kan bero på att många av 
intervjupersonerna i den studien redan hade vårderfarenhet och därmed var bättre förberedda. 
Föreliggande litteraturstudie påpekar vikten av att vården redan från början tar reda på vilka 
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resurser anhöriga har att ta sig igenom första chocken. På det sättet kan anhöriga vara bättre 
förberedda inför de nya utmaningarna som situationen medför. Sjuksköterskor måste även 
skaffa sig en uppfattning om vilka förutsättningar den anhörige har för att vårda och var i 
krisen anhöriga befinner sig för att ta reda på vilka insatser som har det största värdet. 
Anhöriga bör få kunskap om sina reaktioner för att kunna återhämta sig. Att återuppbygga 
tillit till människor, livet och skapa en känsla av sammanhang för att kunna ta sig ur en kris. 
Detta stöds av Johansson (2007, s. 82-85) som skriver att en strokes innebörd för varje berörd 
individ och bearbetning av tidigare kriser avgör hur den drabbade och anhöriga reagerar och 
hanterar den nya situationen. Att finnas där för den drabbade och få dem att känna att någon 
bryr sig genom att se, höra och bekräfta den anhörige. En väl bearbetad kris kan leda till bättre 
självkännedom och ge styrka inför framtida utmaningar. 
 
Förändrade relationer 
Kognitiva förändringar hos den drabbade leder till att anhöriga inte alltid känner igen denne, 
vilket resulterar i känslor av sorg och förtvivlan. Att gå från att vara barn, livskamrat eller 
partner till att bli anhörigvårdare skapar förvirring och en inre konflikt hos anhörigvårdare. 
För anhöriga som haft ett kärleksförhållande till den drabbade beskrivs relationen övergå i att 
vara mer av ett vänskapligt förhållande. Kirkevold (2002) stödjer litteraturstudiens resultat 
genom att påpeka att relationsförändringarna i hemmet är ett vanligt fenomen och ett 
nödvändigt ont i den nya situationen för att få familjelivet att fungera igen. Johansson (2007) 
skriver att anhöriga ser olika på den nya arbetsfördelningen i hemmet. Äldre par brukar ta det 
som en självklarhet att ställa upp för sin respektive när det behövs och har lättare att acceptera 
de nya åtaganden som situationen medför. Detta kan bero på att den anhörige och den 
drabbade levt ett långt liv tillsammans och tidigare genomgått omvälvande förändringar. 
Lynch et al. (2008) kommer i sin tur fram till att vissa anhöriga har svårigheter att acceptera 
de extra hushållsarbeten som tillkommer vilket ger upphov till känslor av utmattning och 
stress. Författaren skriver vidare att anhöriga upplever en identitetskris på grund av 
svårigheter att kombinera rollen som vårdare med rollen som anhörig. Ett tidigare rikt socialt 
liv byts ut mot ett inre fängelse, att tvätta, städa och laga mat framför nöjen med andra. I 
Öhmans och Söderbergs (2004) studie beskriver anhöriga intimitetsförlusten som något 
mycket påfrestande. Att bli vänner istället för att vara makar upplevs konstigt och är svårt att 
acceptera. Utifrån litteraturstudiens resultat kan läsas att relationsförändringarna i hemmet 
upplevs olika av olika anhöriga. Författarna till litteraturstudien påpekar vikten av att 
sjukvården tar reda på, till exempel genom samtal, hur varje unik anhörig upplever dessa 
förändringar och anpassar vården/hjälpen till anhöriga därefter. Kirkevold (2002) är inne på 
samma spår och tar upp vikten av bearbetning av de nya känslorna och intrycken som 
anhöriga upplever i hemmet. Utan bearbetning kan känslor och intryck utgöra ett hinder i 
vårdarbetet och hindra anhörigvårdare att fungera tillsammans med den drabbade. Johansson 
(2007) menar i sin tur att sjuksköterskan kan kalla till familjesamtal där anhöriga får 
möjlighet att uttrycka sina känslor. Rutinmässiga samtal bör genomföras då stroke kan 
innebära att läget förbättras eller försämras, vilket ger upphov till olika samtalsämnen. Släkt 
och vänner kan engageras då det föreligger behov såsom matlagning, trädgårdsskötsel eller 
liknande. 

Anhörigvård tas för givet av sjukvården 
Resultatet i litteraturstudien kommer fram till att anhöriga upplever att sjukvården tar dem för 
givet och att de alltid förväntas ställa upp oavsett utbildning, fysisk eller psykisk förmåga.  
Informationen från sjukvården upplevs som bristfällig. Anhöriga vill ha information om 
stroke, fysiska/psykiska effekter, riskfaktorer, behandlingsalternativ, avlastning och vilka 
rättigheter den drabbade och anhörige har. Att få rätt information beror till stor del på 
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anhörigas förhandlingsförmåga. Även i andra studier (Sawatzky & Fowler-Kerry, 2003; 
Greenwood, Mackenzie, Cloud  & Wilsons, 2008) framkommer det att  kommunikationen 
med sjukvården är bristfällig. Anhöriga önskar bättre kontinuitet, uppföljning och rätt 
information vid rätt tillfälle. Payne, Burton, Addington-Hall och Jones (2010) menar 
motsägelsefullt att anhöriga upplever sjukvården som flexibel som förser dem med nyttig 
information, men att de saknar möjlighet att prata med personalen. Detta kan bero på att de 
flesta intervjupersonerna redan har vårderfarenhet och därmed är i mindre behov av 
information. Information till anhöriga skall ges i förhållande till den upplevda situationen. 
Varje situation och individ är unik och informationen skall anpassas därefter. Detta stöds av 
Kirkevold (2002) och Wallengren, Segesten och Friberg (2010) som skriver att 
sjuksköterskan skall anpassa informationen efter anhörigas förutsättningar och ge dem 
vägledning när anhöriga inte vet hur eller vad de ska göra för att kunna hantera sin situation. 
Enligt Strudwick och Morris (2009) tar sjukvården anhöriga för givna och utsätter dem för en 
situation där de blir beroende av självvald kontakt med sjukvården. Den här kampen för 
tillgång till information skapar ett onödigt lidande. Författarna till litteraturstudien påpekar att 
det är av betydelse att avsätta tid för samtal och ge anhöriga väl avvägd information, det vill 
säga vad anhöriga faktiskt vill veta och behöver veta för att kunna bedriva en god och säker 
omvårdnad. Sjuksköterskan skall även ge anhöriga ett erkännande för deras betydelsefulla roll 
i den drabbades vård och rehabilitering för att stärka deras självkänsla och orka med den 
upplevda situationen. 

Ambivalens inför stöd från hemtjänsten 
Litteraturstudien visar att hemtjänsten beskrivs som en viktig resurs för anhörigas välmående 
om den fungerar enligt anhörigas önskemål. En god hemtjänst karaktäriseras av kvalitativ 
avlösning, det vill säga, att samma personer kommer till hemmet och har lärt sig hur och vad 
som fungerar för den drabbade. En negativ hemtjänst karaktäriseras av hög 
personalomsättning, att anhöriga och drabbade inte känner igen personalen och att personalen 
inte vet exakt med vad och hur de skulle hjälpa den drabbade. Anhöriga beskriver sig vara 
beroende av hemtjänst, ha dålig kontroll och inflytande på vården. Beroendet gör att anhöriga 
känner sig bundna till hemmet vilket leder till svårigheter med att planera sina liv. Öhman och 
Söderberg (2004) kommer i sin studie fram till att anhöriga uppskattar hemtjänst när den är i 
enighet med deras önskemål och får hjälp med uttalade behov. Kirkevold (2002) poängterar 
att en regel inom svensk sjukvård är att erbjuda individuellt anpassad vård och omsorg med en 
helhetssyn där hela människan och dennes situation ses över, men att det i praktiken ser 
annorlunda ut. Skäl till att stöd inte anpassas är att bedömningen av individens vårdbehov inte 
sker med fakta utan med hjälp av standardmallar. Sjukvården tar sig inte tid till att ta reda på 
den drabbades eller anhörigas bakgrund, önskningar, utbildning eller erfarenheter utan bygger 
på en tro om vad som är bäst för den drabbade. Sjukvårdens fokus ligger på att behandla det 
medicinska problemet och omvårdnaden ses som sekundär. Anhörigas perspektiv gör att 
bedömningen försvåras då hänsyn tas till flera viljor och önskningar. En helhetssyn för 
sjuksköterskan skulle innebära att bedöma den drabbade och anhörigas samlade behov och 
inte var för sig. White et al. (2007) studie påpekar att hemtjänsten har brister inom 
organisationen och anhöriga upplever att de inte vet vem som kommer på avtalad tid. 
Strudwick och Morris (2009) och Johansson (2007) menar att när hemtjänsten brister i rutiner 
skapar det ångest och en känsla av uppgivenhet hos anhöriga. De uttrycker att hemtjänsten 
saknar adekvat utbildning och inte finns tillgängliga för sina kunder vid behov. Detta kan leda 
till att anhöriga vill vara självständiga från sjukvården då den inte skapats efter deras behov 
och får dem att känna sig bortglömda, i vägen och för att sjukvården bättre förstår den 
drabbades behov. Problemen kan bland annat bero på att sjukvården glömmer att ta hänsyn till 
erfarenhet och kunskap som anhöriga har utan utformar stödet enbart utifrån sjukvårdens 
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perspektiv. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att inlevelse, engagemang och 
god kommunikation är viktiga egenskaper för att en sjuksköterska ska kunna medverka till 
nödvändiga åtgärder och uppmuntra anhöriga. En viktig förutsättning är att sjuksköterskan 
ska kunna göra det svåra enkelt, det vill säga att kunna förklara på en individanpassad nivå 
vad avsikterna är med en insats från sjukvårdens sida. 
 
Förslag på fortsatt forskning  
Utifrån resultatdelen och resultatdiskussionsdelen i föreliggande litteraturstudie framkom att 
relationerna mellan den drabbade och dess anhöriga påverkas. Ett förslag till vidare forskning 
är att undersöka hur barn i tonåren till strokedrabbade upplever sin relation till sin mamma 
eller pappa. Hur den påverkas och vad sjukvården skulle kunna hjälpa dem med för att 
underlätta deras situation. Vidare forskning om på vilket sätt anhörigas personlighet och status 
spelar roll för bemötandet av sjukvårdspersonal för att kunna belysa att olika bemötanden 
förekommer och att sjukvårdspersonal tänker att alla inblandade det vill säga både den 
strokedrabbade och dess anhöriga förtjänar att bli bemötta på ett professionellt sätt oavsett 
utseende, bakgrund eller status.  
 
 
SLUTSATSER 
 
En stroke kommer som en överraskning och anhöriga kastas in i den nya situationen utan 
möjlighet till förberedelse. Det tas för givet av sjukvården att anhöriga ska vårda den som 
drabbats. Anhöriga upplever brister i omställning till situationen, strategier för att hantera 
situationen, sjukvårdens information och stöd. Anhöriga vill få information om strokes 
fysiska/psykiska effekter, behandlingsalternativ och vilka rättigheter den sjuke och anhörige 
har. Stöd efterfrågas i form av avlastning och kontinuitet i vården. Enligt International 
Council of Nurses (ICN, 2007) ska sjuksköterskan erbjuda vård och skydd till individ, familj 
och allmänhet vilket inte alltid utförs praktiskt av den svenska sjukvården. Sjukvårdens 
uppgift och ansvar är att bedöma familjens behov, bidra till bemästringsstrategier, erbjuda 
stöd, visa förståelse och lindra lidande. Sjuksköterskan är sjukvårdens länk till anhöriga och 
innebär att dennes fokus är att hjälpa anhöriga genom att reducera upplevd belastning, främja 
samarbete mellan anhöriga, ge möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor, ha en helhetssyn 
där hänsyn tas till både den drabbade och dennes anhörige, ge förslag på stödmöjligheter och 
bedöma vidare psykologisk behandling. 
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 Bilaga 1 
Katz-index 

 
Katz’ ADL-index. + = oberoende av hjälp, ─ = beroende av hjälp. 
 

Bad- 
ning 

På- och 
avkläd- 
ning 

Toa- 
lett- 
besök 

För- 
flytt- 
ning 

 
Kon- 
tinens 

 
Födo- 
intag 

 
ADL- 
grad 

+ + + + + + A 
─ + + + + + B
─ ─ + + + + C
─ ─ ─ + + + D
─ ─ ─ ─ + + E
─ ─ ─ ─ ─ + F
─ ─ ─ ─ ─ ─ G

 

 
Definitioner: 
Kortfattade definitioner av aktiviteter och beroende respektive oberoende av hjälp. Oberoende av hjälp = utan 
tillsyn, påminnelse eller annan aktiv insats av annan person, med undantag av vad som sägs nedan. Bedömningen 
baseras på patientens faktiska aktivitet under observationstiden. Vägrar 
patienten att utföra aktiviteten, bedöms detta som beroende av hjälp, även om den fysiska förmågan finns. 

 
 
BADNING (tvättlapp, dusch eller badkar) 
Oberoende: Badar helt själv, eller får hjälp med att tvätta ryggen. 
Beroende: Får hjälp med att tvätta mer än ovan, hjälp med underlivet, att komma i och ur badkaret eller tvättar sig inte 
alls själv. 

 
PÅ – OCH AVKLÄDNING 
Oberoende: Tar fram sina kläder ur skåpet, tar på och av kläderna, även 
ytterkläder, hängslen, spännen. Knyta skorna bedöms ej. 
Beroende: Tar inte fram kläderna, klär sig inte själv enligt ovan eller förblir delvis oklädd. 

 
TOALETTBESÖK 
Oberoende: Tar sig till toaletten, av och på toalettstolen, ordnar kläderna, torkar sig. Kan använda mekaniska 
hjälpmedel vid behov eller nattkärl nattetid. 
Beroende: Använder bäcken eller hink även dagtid. Får hjälp till och från toaletten samt hjälp att använda denna. 

 
FÖRFLYTTNING 
Oberoende: Tar sig i och ur sängen och i och ur stolen utan hjälp. Kan använda mekaniska hjälpmedel vid behov. 
Beroende: Får hjälp med att ta sig i och ur sängen och/eller stolen. Kan inte flytta sig från ett ställe till ett annat. 

 
KONTINENS 
Oberoende: Kontrollerar själv urin- och faecesavgång. Kan ha KAD eller stomi, som patienten sköter helt själv. 
Beroende: Behöver hjälp med KAD, blåsträning, lavemang eller använder bäcken/hink dygnet runt. 

 
 
FÖDOINTAG 
Oberoende: För maten från tallrik eller motsvarande till munnen. Sönderdelning av maten eller öppnande av smörpaket 
och dylikt bedöms ej. 
Beroende: Får hjälp med att föra maten till munnen, äter inte alls eller har sondmatning eller parenteral tillförsel. 

 

ADL-grader: 
A =  Oberoende vid samtliga sex aktiviteter 
B =  Beroende av hjälp vid en av dessa aktiviteter 
C =  Beroende av hjälp vid badning och en aktivitet till 
D =  Beroende vid badning, på-av- klädning, och en aktivitet till 
E =  Beroende vid badning, på-av- klädning, toalettbesök, och en aktivitet till 
F =   Beroende vid badning, på-av- klädning, toalettbesök, förflyttning och en aktivitet till 
G =  Beroende vid samtliga sex aktiviteter 

 
 



 Bilaga 2 
 

MINI MENTAL TEST /  MMT  
 
Testning skall ske utan tidspress eller distraherande moment och med värnande om patientens 
självkänsla. Vid nedsatt allmäntillstånd, sänkt vakenhetsgrad, grav hörselnedsättning, 
språksvårigheter eller andra faktorer som kan ge orättvisande resultat bör testningen uppskjutas 
eller ifrågasättas. Testresultatet ger en objektiv värdering av patientens kognitiva funktioner och 
kan ge vägledning vid utredning av demens eller demensliknande tillstånd. Vid screening-
undersökningar har man använt gränsvärden runt 24 poäng för identifiering av kognitiva störningar. 
Man har ofta god hjälp av upprepad testning för att följa ett förlopp. Observera att demenssjukdom 
kan föreligga trots gott resultat vid MMT och att avsevärt poängavdrag vid MMT kan avspegla en 
pseudodemens (depression eller konfusion med reversibel kognitiv svikt).   
Pat 
poäng 

 
......... 

Max 
poäng 

       ( 5 ) 

 
 

ORIENTERING 
Fråga patienten vad det är för….. 

  År. Årstid. Datum. Veckodag. Månad. 
 
......... 

 
( 5 ) 

 
Fråga patienten var han/hon är ….. 
Land. Län. Kommun(Stad). Sjukhus(Vårdcentral/Bostadsområde). Våningsplan.

   
REGISTRERING 

......... ( 3 ) Nämn tre föremål (ex nyckel, tandborste, lampa). Be patienten repetera dem. 
Den första repetitionen avgör antalet poäng, men fortsätt ändå repetera orden 
tills patienten lärt sig dem (upp till 6 ggr). 
Antal försök som krävdes för inlärning: .................... 

   
UPPMÄRKSAMHET OCH BERÄKNING 

......... ( 5 ) Be patienten börja vid 100 och dra ifrån 7 och sedan fortsätta dra ifrån 7 i taget 
tills du säger stopp (93-86-79-72-65). Be därefter patienten bokstavera ordet 
konst baklänges. Om patienten gör fel men sedan fortsätter rätt, räkna antalet 
rätt (ex tsnok 5p, tsonk 3p). Det bästa resultatet av de två alternativen räknas. 

   
MINNE 

......... ( 3 ) Be patienten återge de tre ord du tidigare bad honom/henne lägga på minnet. 

   
SPRÅK 

......... ( 2 ) Pröva benämningsförmågan genom att peka på en klocka och fråga patienten 
vad det är. Gör samma sak med en penna. 

 
.......... 

 
( 1 ) 

 
Be patienten repetera: ”INGA OM, MEN ELLER VARFÖR”. 
Instruera/tala tydligt! Tillåt bara ett försök. 

 
......... 

 
( 3 ) 

 
Utför 3-stegsuppmaning: Ge patienten ett blankt papper och säg tydligt: 
”Tag det här papperet i höger hand, vik det på mitten och lägg det i knät”! 
Ge ett poäng för varje riktigt utförd uppgift. 

 
......... 

 
( 1 ) 

 
Visa patienten texten ”BLUNDA” (se baksidan). Be patienten läsa texten och 
göra som det står. Ge bara poäng om patienten verkligen blundar. 

 
......... 

 
( 1 ) 

 
Be patienten skriva en mening (längst ned på blankettens baksida). Diktera inte. 
Meningen måste innehålla subjekt och predikat och vara förståelig. 

   
SPATIAL FÖRMÅGA / KOPIERING 

......... ( 1 ) Be patienten rita av figuren på blankettens baksida. Alla 10 vinklar skall finnas 
och överlappningen skall forma en fyrhörning. Tremor och rotation ignoreras. 

 
====== 

 
( 30 ) 

 
TOTAL POÄNGSUMMA 
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FUNCTIONAL INDEPENDENCE MEASURE ( F I M )  
 
Functional Independence Measure (Motor Function) 
INSTRUCTIONS: 
Please use the scale below to rate the patient’s functional independence. Note: Leave no 
blanks; enter 1 if not testable due to risk. 
7=Complete independence 
6=Modified independence 
5=supervision 
4=Minimal assistance 
3=Moderate assistance 
2=Maximal assistance 
1=Total assistance 
 
Self-Care 
A. Eating 
B. Grooming 
C. Bathing 
D. Dressing Upper Body 
E. Dressing Lower Body 
F. Toileting 
 
Sphincter Control 
G. Bladder Management 
H. Bowel Management 
 
Transfers 
I. Bed, Chair Wheelchair 
J. Toilet 
K. Tub, Shower 
 
Locomotion 
L. Walk/Wheelchair 
a. Walk (yes, no) 
b. Wheelchair (yes, no) 
c. Both (yes, no) 
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Underlag för studien 

  
 

 

 

Databas Datum Begränsnin
gar 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

LFT Cinahl 11-09-06 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +informal 51 0 0 0 0 
   +carer 11 11 7 4 1 

LFT Cinahl 11-09-06 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +spouse 10 0 0 0 0 
   +caregiver 4 4 4 4 0 

LFT Cinahl 11-09-06 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +relatives 32 32 8 5 5 
LFT Cinahl 11-09-06 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +experien
ce 

172 0 0 0 0 

   +survivor 7 7 7 5 1 
LFT Cinahl 11-09-06 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +informal 
carers 

20 20 9 7 3 

LFT Cinahl 11-09-06 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +experien
ces 

104 0 0 0 0 

   +discharg
e 

14 14 7 4 2 
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LFT= Linked full text (Cinahl och PubMed) 

 
 
 
LFT 

 
 
 
Cinahl 
 
 

 
 
 
11-09-07 

PD 030101-
111231 

 
 
 
Stroke 

 
 
 
5462 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

   +caregiver 94 0 0 0 0 
   +satisfacti

on 
25 25 13 5 1 

LFT Cinahl 11-09-07 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +close 
relatives 

5 5 5 3 1 

LFT Cinahl 11-09-07 
PD 030101-
111231 

Stroke 5462 0 0 0 0 

   +partner 15 0 0 0 0 
   +coping 2 2 2 2 1 

LFT Cinahl 11-09-07 
PD 030101-
111231 

Stroke 
care 

155 0 0 0 0 

   +home 18 0 0 0 0 
   +family 

caregivers 
3 3 3 3 1 

LFT PubMed 11-10-03 
PL 10 

Stroke 85 536 0 0 0 0 

   +life 
satisfactio
n 

192 0 0 0 0 

   + carer 36 36 7 3 1 
LFT PubMed 11-10-03 
PL 10 

Stroke 85 536 0 0 0 0 

   +patient 48 675 0 0 0 0 
   +family 1431 0 0 0 0 
   +experien

ces 
35 35 8 4 1 

LFT PubMed 11-10-03 
PL 10 

Stroke 85 536 0 0 0 0 

   +caregiver
s 

609 0 0 0 0 

   +caring 
problems 

12 12 6 2 1 

PL 10= Published in the Last 10 years (PubMed) 
PD= Published date from (Cinahl) 
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Bedömningsmall 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej 
Är designen av studien relevant  
för att besvara frågeställningen? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Är urvalskriterier för undersökningen tydligt 
beskrivna? 
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara 
beskrivna.) 
 

 Ja  Nej  Vet ej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras 
baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna 
som bevis för gjorda tolkningar)?  
 

 Ja  Nej  Vet ej 

Är kontexten presenterad  Ja  Nej  Vet ej 
Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval relevant?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval strategiskt?  Ja  Nej  Vet ej 
Metod för urvalsförfarande tydligt beskrivet? 
 

 Ja  Nej  Vet ej 

Metod för datainsamling tydligt beskriven? 
 

 Ja  Nej  Vet ej 

Metod för analys tydligt beskriven? 
 

 Ja  Nej  Vet ej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för 
bias? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Har resultaten klinisk relevans?  Ja  Nej  Vet ej 
Är resultatet logiskt, begripligt  Ja  Nej  Vet ej 
Stöder insamlade data forskarens resultat?  Ja  Nej  Vet ej 
Redovisas resultatet i förhållande till en 
teoretisk referensram? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej 
Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej 
Råder datamättnad?  Ja  Nej  Vet ej 
Ska artikeln inkluderas?    Ja  Nej  Vet ej 
   
  
Sammanfattande bedömning av kvalitet    Bra  Medel  Dålig 
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CRITICAL APPRAISAL SKILLS PROGRAMME Making 
sense of evidence about clinical effectiveness 

 

 
 
 

10 questions to help you make sense of qualitative research 
 
 
 
 
 
             These questions consider the following: 

 
Are the results of the review valid? 

 
What are the results? 

 
Will the results help locally? 

 
A number of italicised prompts are given after each question. 
These are designed to remind you why the question is important.  
There will not be time in the small groups to answer them all in 
detail! 

 
 
 
 
©CASP  This work is licensed under the Creative Commons Attribution- 
NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. To view a copy of this 
license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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1. Was there a clear statement of the aims of the research? 
 

Consider: What the goal of the research was. Why is it important. Its relevance.  
 
 
2. Is a qualitative methodology appropriate? 
Consider: If the research seeks to interpret or illuminate the actions and/or subjective experiences of 
research participants. 
 
 
 
3. Was the research design appropriate to address the aims of the research? 
Consider: If the researcher has justified the research design (e.g. have they discussed how they decided 
which method to use).  
 
4. Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research? 
Consider: If the researcher has explained how the participants were selected. If they explained why the 
participants they selected were the most appropriate to provide access to the type of knowledge sought 
by the study. If there are any discussions around recruitment. 
 
5. Were the data collected in a way that addressed the research issue? 
Consider: If the settings for data collection was justified. If its clear how data were collected. If the 
researcher has justified the methods chosen. If the researcher has made methods explicit or did they use 
a topic guide.If the methods were modified during the study. If the form of data is clear. If the 
researcher has discussed saturation of data. 
 
6. Has the relationship between researcher and participants been adequately considered? 
Consider: If the researcher critically examined their own role, potential bias and influence. How the 
researcher responded to events during the study and whether they considered the implications of any 
changes in research design. 
 
7. Have the ethical issues been taken into consideration? 
Consider: If there are sufficient details of how the research was explained to participants for the reader 
to assess whether ethical standards were maintained. If the researcher has discussed issues raised by the 
study. If approval has been sought from the ethics committee.  
 
8. Was the data analysis sufficiently rigorous? 
Consider: If there is an in- depth description of the analysis process. If the thematic analysis is used. If 
so, is it clear how the categories/ themes were derived from the data. Whether the researcher explains 
how the data presented were selected from the original sample to demonstrate the analysis process. If 
sufficient data are presented to support the findings. To what extent contradictory data are taken into 
account. Whether researcher critically examined their own role, potential bias and influence during 
analysis and selection of data.  
 
9. Is there a clear statement of findings? 
Consider: If the findings are explicit. If there is adequate discussion of the evidence both for and against 
the researchers arguments. If the researcher has discussed the credibility of their findings (e.g 
triangulation, respondent validation more than one analyst). If the findings are discussed in relation to 
the original research question.  
 
10. How valuable is the research? 
Consider: If the researcher discusses the contribution the study makes to existing knowledge or 
understanding e.g do they consider the findings in relation to current practice or policy, or relevant 
research- based literature. If they identify new areas where research is necessary.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Artikelmatris Bilaga 7 s.1 (10) 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

Bäckström, B. 
& 
Sundin, K. 
(2009) 
Sverige 
 

Att belysa 
upplevelsen av 
att vara en 
medelålders nära 
släkting till en 
person som 
drabbats av 
stroke ett år efter 
rehabilitering på 
en klinik. 
 

Kvalitativ 
design/kvalitativ 
innehållsanalysmetod. 
Narrativa 
bandinspelade 
intervjuer med 
släkting till 
strokedrabbad ett år 
efter rehabilitering. 
Intervjutid 50-80 
minuter och utfördes 
på författarnas kontor, 
konferensrum, i 
deltagarnas hem eller 
kontor. Intervjuerna 
skedde utan 
strokedrabbad 
närvarande. 
Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant.  
 

Tio (1) 
medelålders 
släktingar till 
personer med 
stroke och behov 
av vård/stöd som 
förväntas pågå i 
mer än sex 
månader vid 
utskrivning och 
utan maligna 
sjukdomar från 
mellersta Sverige. 
Inklusionskriterier 
att anhöriga inte 
drabbats av stroke 
eller kognitiv 
nedsatt förmåga. 
Personer med 
stroke och 
anhöriga skulle 
vara mellan 18 
och 65 år. 
Sjuksköterska bad 
om tillstånd.  
 

Fyra teman. Att 
försonas med ett 
förändrat sätt att 
leva, en känsla av 
att befrias från 
dåligt samvete, att 
gå från 
självförnekelse 
till 
själverkännande 
och att vara en 
utböling. 
Framtiden 
förändrades och 
de anhöriga kände 
sig tvungna att 
acceptera den nya 
livsvärlden. 
Anhöriga 
upplevde känslor 
såsom sorg och 
förlust. Anhöriga 
upplevde att en 
fungerande 
hemsjukvård var 
viktigt för att 
klara av livet.  
 

Den etiska 
kommittén vid 
medicinska 
fakulteten vid 
Umeå universitet i 
Sverige (Dnr 01-
373) och 
överläkaren vid 
berörd 
rehabiliteringsklinik 
har godkänt 
studien.  
 

18/20 
90%  
BRA 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

Bäckström, B. 
& 
Sundin, K. 
(2007) 
Sverige 
 

Att belysa 
väsentliga 
innebörder av 
upplevelsen av 
att vara en nära 
släkting till en 
person som 
drabbats av 
stroke 
 

Kvalitativ design 
med en latent 
innehållsanalysmetod.
Narrativa intervjuer 
genomfördes tre till 
fyra veckor efter 
utskrivning från en 
rehabiliteringsklinik. 
Intervjuerna varade i 
40-75 minuter och 
transkriberades 
ordagrant med pauser, 
tystnad gråt och 
suckar. Intervjuerna 
genomfördes av den 
förste författaren 
utanför deltagarnas 
hem med undantag 
för två intervjuade.  
 

Tio nära anhöriga till 
vuxna  
i åldern 23-58  
med en bekräftad 
diagnos av stroke och 
antagen till en 
rehabiliteringsklinik 
 i mellersta Sverige  
var konsekutivt 
inkluderade i  
studien. Ålder  
18 och 65 år. 
Släktingar som  
drabbats av stroke 
eller hade kognitiva 
funktionsnedsättningar 
exkluderades. 
De informerades av 
sjuksköterska i 
enlighet med verbala 
och skriftliga kriterier 
som ges av forskare.  
 

Tre teman.”Att 
bli kallad på 
uppdrag”, 
”känsla av förlust 
och vara vilsen” 
och ”kämpa för 
att kunna gå 
vidare”. De nära 
släktingarna 
upplevde känslor 
som skam och 
skuld. Det fanns 
en kamp i 
lidandet med 
processen att 
hantera liv och 
övervinna en 
känsla av 
hjälplöshet. 
Stryka upplevdes 
när den 
strokedrabbade 
påvisade 
förbättringar. 

Studien 
godkändes av 
överläkaren vid 
rehabiliterings 
-kliniken där 
studien 
genomfördes och 
av den 
forskningsetiska 
kommittén vid 
medicinska 
fakulteten, Umeå 
universitet i 
Sverige.  
 

18/20 
90% 
BRA 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

Bäckström, B. 
& 
Sundin, K.  
(2010) 
Sverige 
 

Att belysa 
upplevelsen av att 
vara en 
medelålders nära 
släkting till en 
person som 
drabbats av 
stroke sex 
månader efter 
rehabilitering på 
en klinik 
 

Kvalitativ design med 
en latent 
innehållsanalysmetod. 
Intervjuerna varade 
mellan 40-75 minuter 
och utfördes vid den 
första författarens 
kontor, konferensrum, 
på deltagarens 
arbetsplats eller 
deltagarens hem. När 
intervjuerna 
genomfördes i 
deltagarnas hem var 
den strokedrabbade 
inte närvarande. 
Intervjuerna spelades 
in på band. 
Transkriberades 
ordagrant. 
 

Tio anhöriga till 
strokedrabbade 
mellan 18 och 65 
år, bekräftad 
diagnos av stroke, 
bestående 
neurologiska 
symtom och där 
rehabilitering 
förväntades pågå 
i minst 6 
månader. Anhörig 
ansågs vara en 
betydande person 
för den drabbade. 
Urvalet i studien 
blev blandade 
släktingar då 
syftet är att utöka 
rikedom ur 
intervjuerna.  
 

Anhöriga kämpar 
för att få kontroll 
och skapa ett nytt 
familjeliv. 
Anhöriga 
uppfattar den 
förändrade 
verkligheten. 
Anhörigas 
arbetsförmåga 
kräver att de 
tidvis upplever 
stöd. Anhöriga 
upplever att ha 
kommit halvvägs 
in i livet är 
jobbigt när de 
inte vet hur den 
andra halvan 
kommer att bli. 
Anhöriga känner 
sig nedstämda på 
grund av 
förändrade 
relationer. 
 

Studien godkändes 
av överläkaren vid 
berörd 
rehabiliteringsklinik 
och av 
forskningsetiska 
kommittén för 
medicinska 
fakulteten vid 
Umeå universitet i 
Sverige (Dnr 01-
373). 

18/20 
90% 
BRA 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

Green, T. 
& 
King, K.  
(2009) 
Kanada 
 

Att undersöka 
olika 
uppfattningar om 
faktorer som 
påverkade 
patienters 
livskvalitet och 
hur fruar till 
strokedrabbade 
upplever sin 
tillvaro 12 
månader efter ett 
mindre 
strokeanfall 
 

Kvalitativt 
deskriptiv studie. 
Semistrukturerade 
individuella 
telefonintervjuer 
genomfördes med 
deltagarna efter 1, 
2, 3, 6, 9 och 12 
månader. 
Intervjuer med 
öppna frågor för 
att sedan följa ett 
stamformulär med 
färdiga frågor. 
Intervjuernas 
längd varierade 
mellan 45-60 
minuter och data 
transkriberades 
direkt i aWordTM 
dokument efter 
varje samtal.  
 

Objekten 
rekryterades från 
en större 
deskriptiv studie 
som undersökte 
återhämtning efter 
stroke. Potentiella 
objekt 
kontaktades en 
månad efter att de 
skrivits ut från 
sjukhus. Tjugosex 
manliga patienter 
med mindre stroke 
och deras hustru 
som agerade 
anhörigvårdare 
gick med på att 
delta i studien. 
 

Två huvudteman 
framkom och 
dessa var "att vara 
sårbar" och 
"Förverkligandet". 
Inom 
sårbarhetstemat 
var en förändrad 
maskulin 
självbild och att 
ha sin hustru som 
vårdgivare 
innebar en 
överaktiv roll. 
Förverkligandet 
utvecklades till 
förlust som 
innebar att hustrun 
kände sig vilsen i 
sin roll samt i sin 
relation till sin 
man.  
 

Etiskt 
godkännande för 
studien gavs av 
Calgary Cojoint 
Ethics Review 
Board, 
referensnummer 
18619. 
 

17/20 
85% 
BRA 
 

 
 

 

 
 



 Bilaga 7 s.5 (10) 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

Greenwood, N. 
Mackenzie, A. 
Wilson, N.  
&  
Cloud, G.  
(2009) 
Storbritannien 
 

Att undersöka 
informella 
vårdares 
utveckling och 
erfarenheter av att 
ta hand om en 
familjemedlem ca 
en och tre 
månader 
 

Kvalitativ 
etnografisk 
design. 
Djupintervjuer 
genomfördes vid 
tre olika 
tidpunkter, i 
anslutning till 
utskrivning, efter 
en månad och tre 
månader. 
Intervjuerna 
mellan 30-90 
minuter i rum på 
sjukhus eller i 
vårdarnas hem. 
Totalt 
intervjuades 31 
anhörigvårdare 
med totalt 81 
intervjuer, alltid 
av samma person, 
spelades in på 
band och 
transkriberades 
ordagrant.  
 

Studieobjekten 
rekryterades från 
en akutmottagning 
och två 
rehabilitering 
enheter i sydvästra 
London. 
Inklusionskriterier: 
deltagarna 
obetalda 
vårdgivare, sina 
anhöriga i deras 
egna hem. 
Anhöriga till 
överlevande 
patienter som 
placerades på 
institutioner 
exkluderades. 
Totalt valdes 31 
(5) informella 
vårdgivare ut. 
 

Ett centralt tema 
som kunde 
identifieras var 
”osäkerhet” med 
andra liknande 
sammanlänkade 
teman. Andra 
teman som 
framkom var 
rutiner och 
strategier och 
ifrågasättande om 
hur framtiden 
kommer att bli. 
Dessa teman är 
relaterade till de 
förändringar som 
anhörigvårdarna 
upplever med sin 
nya situation.  
 

Etiskt 
godkännande från 
NHS Research 
Ethics Committee. 
 

17/20 
85% 
BRA 

 

 
 



 Bilaga 7 s.6 (10) 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

Greenwood, N. 
Mackenzie, A.  
Wilson, N.  
& 
Cloud, G. 
(2010) 
Storbritannien 

Att undersöka 
informella 
vårdgivare till 
strokepatienter 
erfarenheter 3 
månader efter 
deras anhörige 
skrivits ut från 
sjukhus  
 

Kvalitativ 
etnografisk 
design. 
Djupintervjuer 
genomfördes vid 
tre olika 
tidpunkter, i 
anslutning till 
utskrivning, efter 
en månad och 
efter tre månader. 
Intervjuerna 
mellan 30-90 
minuter i avskilt 
rum på sjukhus 
eller i vårdarnas 
hem. Totalt 
intervjuades 31 
anhörigvårdare 
med totalt 81 
intervjuer. 
Intervjuerna 
spelades in på 
band och 
transkriberades 
ordagrant.  
 

Studieobjekten 
rekryterades från 
en akutmottagning 
och två 
rehabilitering 
enheter i sydvästra 
London. 
Inklusionskriterier: 
deltagarna 
obetalda 
vårdgivare, sina 
anhöriga i deras 
egna hem. 
Anhöriga till 
överlevande 
patienter som 
placerades på 
institutioner 
exkluderades. 
Totalt valdes 31 
(5) informella 
vårdgivare ut. 
 

Anhörigvårdarna 
beskrev att de 
upplevde att de 
förlorat sin 
autonomi och 
självständighet 
när deras anhörige 
insjuknat. De 
anhöriga beskrev 
det som om deras 
värld förändrades 
snabbt till det 
sämre men att de 
med tiden lärt sig 
och utvecklat 
strategier för att 
göra sin situation 
uthärdlig. 
Strategierna var 
prioritera rätt, och 
optimera sin 
situation med 
hjälpmedel. 
 

Etiskt 
godkännande från 
NHS Research 
Ethics Committee 

17/20 
85% 
BRA 

 

 
 



 Bilaga 7 s.7 (10) 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

 

Smith,  L-N. 
Lawrence, M. 
Kerr, S-M. 
Langhorne, P. & 
Lees, K-R. 
(2003)  
Storbritannien 
 

Att beskriva 
upplevelsen av att 
ta hand om en 
strokeöverlevande 
i Skottland ett år 
efter 
strokeanfallet ägt 
rum 
 

Retrospektiv 
kvalitativ 
studiedesign. 
Semistrukturerade, 
bandade intervjuer 
med 90 strokevårdare 
ett år efter 
strokeanfallet. 
Intervjuerna var en 
del av en större 
studie. Intervjuguide 
samt tidtabell 
utvecklades av den 
större studien. Data 
analyserades med 
hjälp av programmet 
NUD*IST. 
 

Inklusionskriterier: 
patienten 
diagnostiserad 
enligt WHO (1990), 
utskriven från 
sjukhuset 3-11 
månader innan 
studien och bo 
hemma. 
Exkluderades om 
terminal eller 
psykiatrisk 
sjukdom. 
Anhörigvårdare 
återfanns genom 
läkare. Av 606 
patienter var 149 
enligt 
inklusionskriterierna 
och av dessa deltog 
90 (59) patient och 
vårdare i studien. 
 

Vårdare att de 
saknade kunskap 
för att ta hand om 
sin anhörige 
strokedrabbade i 
hemmet. De var 
tvungna att lära 
sig hur 
information 
anskaffas. 
Vårdarna 
tvingades anpassa 
sig till den nya 
situationen och 
söka alternativa 
sätt för att 
garantera de 
resurser som de 
behövde för att 
kunna hantera sin 
situation. 
Vårdarna 
upplevde inte att 
de blivit 
förberedda av 
sjukvården.  
 

Etiskt 
godkännande från 
Local Research 
Ethics Committee. 
Alla deltagare fick 
skriftlig 
information om 
studien. 
Anonymitet 
erbjöds för att 
skydda deltagarna 
enligt Data 
protection Act 
1998.  
 

17/20 
85% 
BRA 

 
 



 Bilaga 7 s.8 (10) 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

 

Buschenfeld, K. 
Morris, R. 
&  
Lockwood, S. 
(2009) 
Storbritannien 
 

Att utvidga 
befintliga resultat 
genom att 
undersöka 
partners till unga 
(under 60 år) 
strokedrabbades 
upplevelser efter 
två till sju år efter 
strokeanfallet  
 

Fenomenologisk 
kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer i 
deltagarnas egna hem 
eller på intervjuarnas 
arbetsplats. 
Intervjuerna varade i 
ca 90 minuter. 
Intervjuerna 
behandlade ämnen 
som arbete, intressen, 
familjesituation och 
känslor. Intervjuerna 
spelades in och 
översattes ordagrant. 
 

Sju anhöriga till 
strokedrabbade 
som var 60 år eller 
yngre valdes ut 
och rekryterades 
via en kommunal 
strokeorganisation. 
Strokedrabbade 
hade 
diagnostiserats och 
varit 
sjukhusbundna 
mellan 2-
8månader. 
Relationens längd 
mellan 
anhörigvårdare 
och den drabbade 
varierade mellan 
13-35 år och alla 
deltagande var vita 
britter med 
europeiskt 
ursprung.  
 

Två överordnade 
teman framkom 
”anpassning och 
coping”. 
Anpassning 
består av teman 
såsom ett 
förändrat liv som 
beskriver hur 
deras nya 
situation ser ut 
och lyfter fram de 
psykologiska 
konsekvenser 
som tillkommit 
på grund av 
stroke. Coping 
avser på vilka sätt 
partnern har 
anpassat sig till 
livet efter stroke. 
 

Etiskt godkännade 
gavs av The 
university Ethics 
Board och 
inkluderade 
skriftliga 
medgivanden för att 
delta i studien och 
för att intervjuerna 
skulle spelas in på 
band. Deltagarna 
hade när som helst 
rätt att dra sig ur 
studien utan att 
behöva förklara sig. 
 

17/20 
85% 
BRA 

 

 
 



 Bilaga 7 s.9 (10) 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

 

Wallengren, C. 
Friberg, F.  
&  
Segesten, K.  
(2008)  
Sverige 
 

Att belysa hur det 
är att vara 
släkting till en 
strokepatient de 
första veckorna 
efter händelsen 
inträffat 
 

Fenomenologisk 
kvalitativ design. 
Intervjuer med öppna 
frågor har använts för 
att samla data. 
Intervjuerna fyra 
veckor efter 
strokedrabbades 
antagning till en 
strokeenhet. 
Intervjuerna varade 
mellan 30-90 minuter 
och 15 band användes 
för att spela in 
samtalen. Alla 
intervjuer 
transkriberades 
ordagrant. En 
pilotintervju 
genomfördes för att 
utvärdera 
intervjufrågorna. 
 

Sexton släktingar 
rekryterades från 
två strokecentra i 
västra Sverige. 
Inklusionskriterier: 
besläktade med en 
nyligen 
diagnostiserad 
strokepatient och 
att det skett för 
första gången. 
Objekten skulle 
tala svenska och 
den 
strokedrabbade 
skulle kunna peka 
ut denne såsom sin 
släkting. Den 
valda släktingen 
kontaktades av 
sjuksköterska som 
förklarade studiens 
syfte. 
 

Släktingar till en 
strokedrabbad når 
en ”vändpunkt”. 
Vändpunkten 
uppstår när 
anhöriga bor 
tillsammans med 
den drabbade och 
blir medvetna om 
sin egen styrka 
och hur det 
påverkar den 
drabbade. 
Släktingarna 
strävar efter 
balans för att 
försöka få en så 
normal tillvaro 
som möjligt. 
Släktingarna till 
strokedrabbade 
uttryckte att det 
var viktigt med 
stöd från vården. 
 

Etiska kommittén 
vid Göteborgs 
universitet 
godkände studien  
 

17/20 
85% 
BRA 

 

 
 



 Bilaga 7 s.10 (10) 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod Urval 
(Bortfall) 

Resultat Etiska 
Övervägande 

Kvalitet 

 

Hunt, D. 
&  
Smith, J-A.   
(2004) 
Storbritannien 
 

Att undersöka 
anhöriga till 
strokepatienters 
erfarenheter av 
anhörigvård 
 

Fenomenologisk 
kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. En IPA 
mall användes för att 
få en logisk ordning 
dock med krav på 
flexibilitet. 
Intervjuerna varade i 
cirka 45 minuter och 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. En tyst och 
bekväm miljö 
ordnades på 
avdelningar ute på 
sjukhusen.  
 

Deltagarna skulle 
ha erfarenhet av 
de fenomen som 
skulle studeras. 
Det viktigaste 
kriteriet var att 
anhöriga skulle 
medverka vid 
strokepatienternas 
rehabilitering. På 
den besökta 
avdelningen fanns 
det 24 patienter 
varav endast fyra 
var lämpliga att 
inge i studien. 
Patienternas 
sjukhusvistelse 
varierade mellan 
fyra veckor till 
sex månader.  
 

Tre gemensamma 
teman kunde 
identifieras: 
osäkerhet, 
personlig 
påverkan och 
styrkan i 
relationer. 
Familjer upplever 
en känslomässig 
påfrestning 
medan deras 
släktingar 
fortfarande 
befinner sig på 
sjukhus. Anhöriga 
behöver tid för att 
kunna anpassa sig 
till den 
förändrade 
livsvärlden och få 
tala om de 
svårigheter som 
de upplever.  
 

East London och 
The City Health 
Authority 
committee 
godkände studien 
 

18/20 
90% 
BRA 

 
 

 
 



 Bilaga 8 s.1 (3) 
Arbetsfördelning mellan författarna Christian (c) och Ville (v)  

Rubriker  Letat information Bearbetat 
information 

Skrivit Granskat Ändrat 

      
Titelsida (c) (c) (c) (v) (c)(v) 
Sammanfattning (c) (c) (c) (v) (c)(v) 
Innehåll (c)(v) (c)(v) (c)(v) (v) (c)(v) 
Bakgrund (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Allmänt om stroke (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Symtom och behandling (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Konsekvenser av en stroke (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Rehabilitering efter en stroke (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Olika former av strokevård (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Anhörigstöd (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Tidigare forskning (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Sjuksköterskans roll (c) (c) (v) (c)(v) (c)(v) 
Teoretisk referensram (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Problemformulering (c) (c) (v) (v) (c)(v) 
Syfte (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Metod (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Design (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Datainsamling (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Urvalsförfarande (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Kvalitetsgranskning (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Dataanalys (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Etiska överväganden (c)(v) (c)(v) (c) (c)(v) (c)(v) 

  
Resultat (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 

 

 
 



 Bilaga 8 s.2 (3) 

Att anpassa sig till 
den nya 
livssituationen 

(v)  (v) (v) (c) (c)(v) 

Första chocken- vad 
nu 

(v) (v) (v) (c) (c)(v) 

Att omstrukturera sitt 
liv 

(v) (v) (v) (c) (c)(v) 

Förändrade relationer (v) (v) (v) (c) (c)(v) 
Att hämta krafter (v) (v)  (c) (c)(v) 
Ovisshet inför 
framtiden 

(c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 

Hur anhöriga 
upplever sjukvården 

(c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 

Anhöriga tas för givet 
av sjukvården 

(c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 

Ambivalens inför 
stöd från hemtjänsten 

(c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 

Diskussion (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Metoddiskussion (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Resultatdiskussion (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Första chocken- vad 
nu 

(v) (v) (v) (c) (c)(v) 

Förändrade relationer (v) (v) (v) (c) (c)(v) 
 

 

  

 

 
 



 Bilaga 8 s.3 (3) 

 

Anhöriga tas för givet 
av sjukvården 

(c) (c) (c) (c)(v) 

 
 

(c)(v) 

Ambivalens inför 
stöd från hemtjänsten 

(c) (c) (c) (c)(v) (c) (v) 

Förslag på fortsatt 
forskning 

(c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 

Slutsatser (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c) 
Referenser (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 1 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 2 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 3 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 4 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 5 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 6 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 7 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 
Bilaga 8 (c) (c) (c) (c)(v) (c)(v) 


