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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När en person drabbats av stroke är det i många fall även närstående som 

påverkas och måste anpassa sig till den nya situationen.  

Syfte: Syftet var att beskriva negativa respektive positiva upplevelser av att vara 

anhörigvårdare till en person som drabbats av stroke. 

Metod: Litteraturöversikt med granskning av 15 kvalitativa studier publicerade mellan åren 

2006-2012. 

Resultat: Utifrån anhörigvårdarnas upplevelser av vårdarbetet framkom tio teman. 

Huvudresultatet var att de upplevde vårdarbetet som betungande, utmattande, bekymrande 

med brist på egentid och avlastning. De upplevde också brist på stöd från familj, vänner, 

samhälle och sjukvård. Anhörigvårdarna upplevde sig utlämnade och oförberedda i sin nya 

roll som vårdare och ansåg sig inte ha fått tillräcklig undervisning i vad rollen skulle innebära 

och vad de kunde förvänta sig. De positiva upplevelserna var att relationerna stärktes inom 

familjerna och anhörigvårdarna lärde sig att uppskatta saker som de tidigare tog för givet. De 

beskrev även att de använde olika copingstrategier för att hantera den nya situationen. 

Slutsats: Vårdpersonal måste bli bättre på att stödja anhörigvårdarna i sin svåra situation och 

i ett tidigt stadium ge anpassad och koordinerad information så att de känner sig trygga och 

kan få den hjälp de behöver. 

Nyckelord: Anhörigvårdare, upplevelser, negativt och positivt, stroke, stöd 

 

  



 

ABSTRACT 

Background: When a person suffers from stroke, relatives are often affected and have to 

adapt to the new situation.  

Purpose: The aim was to describe the negative and positive experiences of being a caregiver 

to a person who suffered from stroke. 

Methods: Literature review of 15 qualitative studies published between the years 2006-2012. 

Results: Based on the family caregivers’ experiences of care work ten themes emerged. The 

main result was that they experienced care work as burdensome, exhausting, worrying and 

lack of time for themselves. They also experienced a lack of support from family, friends, 

society and healthcare. Relative caregivers felt extradited and unprepared in his new role as 

family caregivers and considered not to have received adequate instruction in what the role 

would entail and what they could expect. The positive experiences were that the relationships 

were strengthened within families and caregivers learned to appreciate the things that they 

used to take for granted. Relative caregivers felt abandoned and unprepared in his new role as 

family caregivers and considered not to have received adequate instruction in what the role 

would entail and what they could expect. They also described that they used different coping 

strategies to deal with the new situation. 

Conclusion: Clinicians need to be better at supporting family caregivers in their hard 

situation and to provide early information to family caregivers so that they feel secure and can 

get the help they need. 

Keywords: Family Caregivers, experiences, negative and positive, stroke, support 
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INTRODUKTION 

Stroke är ett samlingsnamn för den symtombild då blodförsörjning till delar av hjärnan helt 

eller delvis går förlorad. Det som utlöser stroke kan vara en trombos, emboli eller blödning i 

en artär som försörjer hjärnan. Bristen på syre och glukos i det drabbade området av hjärnan 

leder till att hjärnceller dör och i värsta fall leda till döden för den som drabbas av stroke. Vid 

stroke kan följande symtom uppstå (Almås, 2011); 

 Domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben, oftast ena kroppshalvan 

 Desorienterad eller får svårt att tala och förstå 

 Synnedsättningar på ena eller båda ögonen 

 Svårt att gå, blir yr, får svindel eller försämrad balans 

 Kraftig huvudvärk utan klar orsak 

Stroke är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar, cirka 35 000 svenskar drabbas av stroke 

varje år (Socialstyrelsen, 2011). Vilka symtom och bestående funktionsnedsättningar en 

patient får beror på hur stort område och vilken del av hjärnan som skadats. Patienten kan 

drabbas av bestående funktionsnedsättning i olika grad och utsträckning, där halvsidig 

förlamning eller svaghet är vanligt med syn- och känselnedsättning, talsvårigheter/afasi, ät- 

och sväljningssvårigheter samt urin- och avföringsinkontinens (Almås, 2011; Hedner, 2010). 

Psykiska förändringar är också något patienten kan uppleva, såsom nedstämdhet, depression 

och lättrördhet (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2012). I många fall påverkas även 

närstående som också måste anpassa sig till den nya situationen (Hunt & Smith, 2004).  

Enligt Socialtjänstlagen 7 § (2001:453) ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta 

en individuell plan inför hemgång. Planen görs tillsammans med patienten för att tillgodose 

behov med insatser från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Det ska ges möjlighet 

för närstående att delta i både arbete och plan om det anses lämpligt och godkänns av 

patienten. Av planen ska det bland annat framgå vilka insatser som behövs och vilka 

huvudmän som är ansvariga för respektive insatser (Lag 2009:981). Vidare enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) har personer som vårdar eller stödjer anhörig eller närstående 

rätt till att erhålla stöd och hjälp från kommunen genom exempelvis olika avlastningsformer. 

Med anhörig avses, enligt Socialstyrelsens termbank person inom familjen eller bland de 
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närmsta släktingarna. Vidare avses anhörigvårdare enligt termbanken, en person som vårdar 

närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 

2004).  

Upplevelser av att vara anhörigvårdare i allmänhet 

Flera vetenskapliga studier med kvalitativ ansats beskriver upplevelser av att vara 

anhörigvårdare till personer med olika sjukdomstillstånd. I studier som studerar 

anhörigvårdare till personer som drabbats av demens, framkommer anhörigvårdarnas 

upplevelser. I studierna nämns upplevelser av att leva upp till förväntningar av den drabbade, 

förlorad kontroll, frustration över förändring i sin anhörigas personlighet, upplevelser av 

emotionell isolering, ensamhet och oro men även positiva upplevelser såsom styrkt relation 

mellan vänner och familj (Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordstrom & Thompson, 2006; 

Gillies & Johnston, 2004). Ytterligare studier beskriver anhörigvårdare till personer som 

drabbats av Parkinson. De upplever känslor av upprördhet då deras anhörigas motoriska 

funktioner minskade samt fick personlighetsförändringar. Andra upplevelser är sorg och 

känslor av förlust och ensamhet då deras anhörig inte längre kunde delta i vardagliga 

aktiviteter eller konversationer (Williamson, Simpson & Murray 2008; Birgersson & Edberg 

2004). Att jämföra sig med andra anhörigvårdare till personer som drabbats av Parkinson, 

kunde användas som copingstrategi då man kunde intala sig att det kunde ha varit värre men 

även för att finna trygghet och information hos andra anhörigvårdare som ger intryck av att 

hantera situationen något bättre än dem själva. Detta ansågs vara till hjälp för att få tips och 

råd om hur man som anhörigvårdare eventuellt kunde bete sig annorlunda (Williamson et al., 

2008). 

Upplevelser av att vara anhörigvårdare till person som drabbats av stroke 

från studier före år 2006 

Det oväntade strokeanfallet driver in människor i rollen som anhörigvårdare utan varningar 

eller förberedelser (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne, & Lees (2004). Tidigare studier 

beskriver att för många anhöriga är det en svår livsomställning efter stroke. I många fall får de 

anhöriga anta en krävande roll som vårdare och det kan innebära nya ansvarsområden som 

kan orsaka stress och mindre tid för rekreation (Hunt & Smith, 2004; Dowswell, Lawler, 

Dowswell, Young, Forster & Hearn, 2000). Detta kan upplevas svårt då det ofta tar mycket tid 

och energi, samtidigt som de bearbetar överväldigande känslor såsom ilska, sorg, frustration, 

hopplöshet och besvikelse samt oro över framtiden (Öhman & Söderberg, 2004; Dowswell et 
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al., 2000; van Exel, Koopmanschap, van den Berg, Brouwer & van den Bos, 2005; Hunt & 

Smith, 2004). När anhörigvårdarna tar ökat vårdansvar, vad gäller hälsa och daglig 

omvårdnad om den som drabbats av stroke, kan det även uppstå svårigheter med att hantera 

sin roll och osäkerhet över vilka förväntningar man ska ha samt upplevelser av depression och 

trötthet (Tooth, Mckenna, Barrett, Prescott & Murphy, 2005; Hunt & Smith, 2004; Murray, 

Ashworth, Forster, Young, 2003). Anhörigvårdarna kan även uppleva känslor av isolering och 

ensamhet (van Excel et al., 2005; Brereton & Nolan, 2000). Det finns även risk för 

ekonomiska problem (Murray, Young, Forster, Ashworth, 2003). Ofta finns behov av 

professionell hjälp och information för att förbättra anhörigvårdarnas hantering och 

anpassning till den nya situationen (Wiles, Pain, Buckland & McLellan, 1998; Secrest, 2002). 

De positiva aspekterna är att relationen mellan anhörigvårdare och anhörig som drabbats av 

stroke upplevs blivit starkare (Hunt & Smith, 2004; Moore, Maiocco, Schmidt, Guo, Estes, 

2002).  

Familjevård 

Calgary-modellen för familjebedömning och familjebehandling bygger bland annat på en 

systemteoretisk grund. I modellerna beskrivs familjen som ett system, det vill säga att en 

förändring hos en familjemedlem inverkar på alla de övriga medlemmarna. Modellen kan 

vara till nytta för sjuksköterskor i samband med sjukdomars inverkan på familjen. I och med 

att samtliga familjemedlemmar påverkas förändras familjens vanliga struktur. Det framgår att 

det är viktigt att sjuksköterskor träffar hela familjen för att få en bättre förståelse av 

familjemedlemmarnas funktion då de inte kan förstå helheten om de inte har en uppfattning 

om de olika delarna, det vill säga familjemedlemmarna. Exempelvis då kvinnan i en familj 

drabbas av stroke och maken blir anhörigvårdare påverkar detta hela familjen. Familjens 

inkomst blir lidande då kvinnan inte förvärvsarbetar längre. Det tidigare aktiva fritidslivet 

upphör. Äldsta sonen som tidigare haft dålig kontakt med familjen börjar besöka sin moder 

oftare, och den yngre sonens emotionella stöd medför fördjupad kontakt med fadern. 

Familjens vanliga struktur och funktioner förändras. Sjuksköterskans roll blir således att se till 

helheten och ta reda på vilket informationsbehov och hjälp som särskilt maken behöver, men 

även övriga familjemedlemmar så att familjen kan återfå sin balans och känner sig trygga i 

den nya situationen (Wright & Leahey, 1998). 

 

Enligt Wright & Leahey (1998) drar sig många människor för att bli involverade i 

omvårdnaden av en sjuk familjemedlem såvida de inte stöttas av en sjuksköterska. Vidare 
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förklaras att anhöriga med vårdansvar kan finna det svårt att ges sig själva tid för avlastning 

då de ofta kan känna skuldkänslor. Sjuksköterskans uppgift blir då att utforma ett 

avlastningsschema där sjukdomens art och ekonomiska resurser övervägs så att familjen får 

betydelsefulla pauser eller avbrott från vårdansvaret. Detta är ett sätt att upprätta balans 

mellan vårdansvar och bemästring.   

Problemformulering 

En person som drabbas av stroke genomgår oftast en livskris och anhörigas stödjande roll i 

den nya situationen är av stor betydelse. De anhöriga kan i många fall uppleva den nya 

situationen som en tung belastning. Eftersom det saknas en översikt av forskningsresultat 

inom området behöver en litteraturöversikt göras. Sjuksköterskan och sjukvården behöver få 

en större insikt i anhörigvårdarnas behov så att stödet för denna kategori kan förbättras.  

Syfte och frågeställningar   

Syftet med förestående litteraturöversikt var att beskriva upplevelser, både negativa och 

positiva, av att vara anhörigvårdare till en person som drabbats av stroke. 

 

 Vilka positiva upplevelser har anhöriga i rollen som vårdare till närstående som 

drabbats av stroke? 

 Vilka negativa upplevelser har anhöriga i rollen som vårdare till närstående som 

drabbats av stroke? 

METOD  

Design  

Forskningsdesignen som valts är deskriptiv litteraturöversikt av kvalitativa originalstudier. 

Urval 

Litteratursökning har utförts i databasen PubMed, vilket är en fri tillgänglig version av 

Medline vilken har mer än 20 miljoner referenser till artiklar med vetenskapligt och 

biomedicinskt innehåll. Litteratursökning utfördes även i Cinahl, vilket är en databas som 

bland annat innehåller artiklar med vetenskapligt och omvårdnads innehåll (Bahtsevani, Stoltz 

och Willman, 2011). Litteraturundersökningen innefattade följande MESH-termer som 

sökord; Stroke, Attitude, Family Caregivers, Family, Experience, relatives. Gemensamt för 

alla sökningar var att Family Caregivers och Stroke användes som sökord, se tabell 1. 
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Provsökningar gjordes även i PsycINFO men det gav få och irrelevanta artiklar till arbetets 

syfte och exkluderades därför som sökmotor.  

 

Som tidsperiod valdes studier publicerade mellan åren 2006/01/01-2012/10/11. Den litteratur 

som har inkluderats i detta arbete är kvalitativa undersökningar som använt semi-

strukturerade eller ostrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vidare 

inklusionskriterier har varit studier som undersöker upplevelser och erfarenheter av att vårda 

närstående som drabbats av stroke. Detta arbete har exkluderat studier som inte i huvudsak 

fokuserat på anhörigvårdare av patienter med stroke samt är skrivna på annat språk än 

svenska eller engelska. Artiklar publicerade tidigare än år 2006 har inte inkluderas i denna 

studie för att resultatet ska bli så aktuellt som möjligt.  

Tillvägagångsätt 

Först gjordes en sökning per år för att underlätta arbetet med att gå igenom abstract och 

läsning av artiklar. När detta var klart gjordes dessa tre nedanstående sökningar som stämde 

överens med de tidigare sökningar som varit uppdelade per år, se tabell 1. 

Vid sökgranskning lästes i första hand artikelns abstract. Om artikeln därefter ansetts relevant 

för detta arbete har hela artikeln lästs för att inge helhetsbild. Om studien, efter genomläsning 

av hela artikeln, fortfarande bedömdes uppfylla examensarbetets inklusionskriterier skedde 

kvalitetsgranskning (Bahtsevani, 2011). Kvalitetsgranskningens syfte var att grundligt 

bedöma studiens relevans och kvalitet. De studier som vid kvalitetsgranskningen bedömdes 

uppnå god kvalitet, enligt definition beskriven i avsnittet databearbetning och analys, 

inkluderades i litteraturstudien. 
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Tabell 1. Beskrivning av sökstrategi och dess resultat i databasen Pubmed. 

 

Sökord Tillgängliga Lästa abstract Lästa artiklar Kvalitets -

granskade 

studier 

Inkluderade 

studier 

Family 

caregivers, 

stroke, 

experiences 

68 68 15 12 11 

Family 

caregivers, 

stroke, attitudes 

68 30 10 1 1 

Family 

caregivers, 

stroke, relatives 

224 50 11 2 2 

      

Vid sökning i Cinahl framkom endast en ytterligare studie utöver funna studier i Pubmed. 

Tabell 2. Beskrivning av sökstrategi och dess resultat i databasen Cinahl. 

Sökord Tillgängliga Lästa abstract Lästa artiklar Kvalitets -

granskade 

studier 

Inkluderade 

studier 

Family 

caregivers, 

stroke, 

experiences 

34 5 2 1 1 

Family 

caregivers, 

stroke, attitudes 

30 2 0 0 0 

Family 

caregivers, 

stroke, relatives 

19 3 0 0 0 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Insamlade 16 artiklar har vetenskapligt granskats utifrån ett kvalitetsbedömningsprotokoll av 

Bahtsevani et al. (2011). Protokollet är utformat för att kvalitetsgranska studier med kvalitativ 

metod och består av 14 frågor om studiens syfte, kontext, etiska resonemang, metod (urval, 

datainsamling och analys), resultatets giltighet och kommunicerbarhet. Frågorna kan få svaret 

ja, nej eller vet ej. Ett ”ja”-svar på samtliga 14 frågor ger 14 kvalitetspoäng och bedöms 

därmed som högsta kvalitet. I denna litteraturstudie bedömdes en studie ha god kvalitet vid 

nio kvalitetspoäng eller därutöver. 

 

Författarna av denna studie (LK & OM) har enskilt granskat samtliga insamlade studier och 

har för varje fråga i kvalitetsbedömningen motiverat svaret, om det ansetts nödvändigt, för att 

skapa tillförlitlighet. Detta har underlättat för att skapa ett slutgiltigt och enigt resultat för 

samtliga studiers kvalitet. Samtliga kvalitetsgranskade studier redovisas i bilaga 1, med 

rubrikerna; författare (av artikeln), år för publicering, land, syfte, design, deltagare, styrkor, 

svagheter och kvalitetspoäng. Informationen som sammanställdes i bilaga 1 hämtades från 

kvalitetsbedömningsprotokollen. En av de granskade studierna uppfyllde inte 

litteraturöversiktens kvalitetskrav då den hade en otillräcklig redovisning av metod, resultat 

och diskussion och därmed endast erhöll 5 av 14 kvalitetspoäng, se bilaga 1. Totalt 

inkluderades 15 studier för vidare resultatanalys.   

Resultatanalys  

De 15 inkluderade studierna har delats upp mellan författarna för granskning av de resultat 

som svarar mot litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Utifrån studiernas resultat 

antecknades nyckelord, som antingen beskrev anhörigvårdarens känslor eller upplevelser. En 

upplevelse var exempelvis brist på egen tid vilket gav känslor av frustration, isolering och 

begränsning. Till varje nyckelord (exempelvis sömnbrist, stress, brist på egen tid, stöd, oro, 

frustration) noterades även artikeln (som en siffra) med sidhänvisning. Samtliga nyckelord 

med tillhörande hänvisningar klipptes ut i mindre remsor som därefter kategoriserades i olika 

teman. Det blev totalt tio teman; nya roller och mer ansvar, brist på egentid, sömnbrist och 

trötthet, förändrad relation till anhörig och familj, oro över ekonomi, farhågor inför framtiden, 

försämrad hälsa och mindre fysisk aktivitet, brist på stöd från familj och samhället, positiva 

upplevelser och coping. Samtliga teman sammanfogades med tillhörande referenser till en 

sammanhängande text. Resultatet har därefter sorterats utifrån litteraturöversiktens 
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frågeställningar (Friberg, 2006).  

Etiska överväganden 

Detta arbete har följt vetenskapsrådets riktlinjer, vilket innebär riktlinjer för god medicinsk 

forskning att inget fusk eller ohederlighet får förekomma inom forskning, vilket innefattar 

systematisk litteraturstudie. Det är enligt riktlinjerna att etiska överväganden bör göras 

beträffande urval och presentation av resultat. Det är viktigt att redovisa alla artiklar som 

ingår i litteraturstudien samt presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder 

hypotesen. Det vore oetiskt att endast inkludera artiklar vilka stöder forskarens egen åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

RESULTAT 

Totalt framkom tio teman som beskrev anhörigvårdarnas negativa respektive positiva 

upplevelser. Utifrån studierna beskrev åtta teman anhörigvårdarnas negativa upplevelser: nya 

roller och mer ansvar; brist på egentid; sömnbrist och trötthet; förändrad relation till anhörig 

och familj; oro över ekonomi; farhågor inför framtiden; försämrad hälsa och mindre fysisk 

aktivitet; samt brist på stöd från familj och samhället. Brist på praktiskt och emotionellt stöd; 

brist på information och undervisning från sjukvårdspersonal; och hemtjänst är inte bara till 

hjälp är två underrubriker till stöd från familj och samhälle. Utifrån studierna beskrev två 

teman anhörigvårdarnas positiva upplevelser under rubrikerna positiva upplevelser och 

coping.  

 

De anhörigvårdare som beskrivs i studierna är de ”primära” ej avlönade anhörigvårdare och 

dessa är antingen maka, make, syskon, förälder eller barn till den som drabbats av stroke, allra 

oftast är det en maka/make som är anhörigvårdare. Engelska ord för anhörigvårdare var i 

studierna informal caregivers: family caregivers; och carers.  

Nya roller och mer ansvar 

Nio studier representerade från Sverige, USA, Kanada, England och Kina mellan åren 2007-

2012 behandlar temat nya roller och mer ansvar (Bäckström & Sundin, 2009; Silva-Smith, 

2007; Lee & Mok, 2009; Buschenfeld, Morris, & Lockwood, 2009; Bulley, Shiels, Wilkie, & 

Salisbury, 2010; Cao, Chung, Ferreira, Nelken, Brooks, & Cott, 2010; Cecil, Parahoo, 

Thompson, McCaughan, Power, & Campbell, 2011; Lutz, Young, Cox, Martz, & Creasy, 

2011; Saban & Hogan, 2012). 
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Anhörigvårdarna upptäckte nya roller och ansvar i sin förändrade livssituation efter att 

anhörig drabbats av stroke. Denna förändring framkom i studierna som en arbetsbelastning, 

då anhörigvårdare var tvungna att arbeta dubbelt, tänka för två och alltid vara den som 

behövde organisera allt. Även känslor av att vara ständigt behövd och ständigt i arbete såsom 

att assistera vid mobilisering, toalettbesök och hygien framkom (Bulley et al., 2010; Saban & 

Hogan, 2012). Anhörigvårdarna upplevde fysisk och psykisk utmattning och att 

arbetsbördorna orsakade stress, oro samt känslor av hopplöshet, utbrändhet och press (Lee & 

Mok, 2009; Saban & Hogan, 2012; Cao et al., 2010). En anhörigvårdare beskrev sig själv som 

att ha gått från prinsessa till piga (Cao et al., 2010). I studien av Bäckström & Sundin, 2009 

framkom att anhörigvårdarna kände bördan av att behöva omstrukturera och anpassa sig för 

den nya situationen men att det även hade funnit en acceptans och en känslomässig balans.  

  

I studierna framkom att många av anhörigvårdarna inte upplevde sig förberedda på vad rollen 

som anhörigvårdare innebar. Men att de väl hemma insåg den enorma uppgift det innebar 

(Lutz et al., 2011; Cecil et al., 2011; Silva-Smith, 2007), där en anhörigvårdare beskrev det 

som ett ”helvete”(Lutz et al., 2011). Antalet nytillkomna frågor upplevdes som oändliga, där 

anhörigvårdare upplevde sig överväldigade med frågor rörande sjukdomen stroke. Att fatta 

många praktiska beslut såsom hur hemmet skulle individanpassas men även andra frågor som 

rörde arbete och hemtjänst uppkom (Lutz et al., 2011; Cecil et al., 2011; Silva-Smith, 2007). 

Ständigt nytänkande för nya situationer blev nödvändigt, vilket upplevdes orsaka störningar i 

deras liv (Silva-Smith, 2007). Vidare framgick att den omvårdnad som anhörigvårdarna hade 

lärt sig på sjukhuset inte alltid kunde appliceras i hemmiljö, vilket var besvärande. Även det 

nya ansvaret att administrera medicin skapade osäkerhet och rädsla för att göra fel (Lutz et al., 

2011). Vidare nämndes att de flesta anhörigvårdare fick utföra arbetsuppgifter som tidigare 

varit deras anhörigas ansvar såsom att klippa gräset, köra bil, utföra reparationer i hemmet 

och ägna sig åt hushållssysslor. De nya uppgifterna beskrevs som betungande och svåra då de 

inte var vana vid att utföra dem (Cao et al., 2010; Silva-Smith, 2007; Buschenfeld et al., 

2009).  

 

Andra problem som uppkom gällande nya roller och ansvar var svårigheten att balansera 

rollen som anhörigvårdare samtidigt som man exempelvis var ett syskon (Silva-Smith, 2007). 

I en annan studie framkom även hur anhörigvårdarna anammade en överbeskyddande roll och 

de upplevde ett ansvar för att säkerställa säkerhet samt välmående för den strokedrabbade 

(Buschenfeld et al., 2009). I en tredje studie framkom att anhörigvårdarna upplevde sig som 
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att de satte på sig en mask för att dölja sina bekymmer, både för familj och för vänner men 

framförallt den strokedrabbade. En anhörigvårdare berättade att hon aldrig lät sin man se 

henne gråta (Cecil et al., 2011).  

Brist på egentid 

Tolv studier representerade från Sverige, Kanada, England, Kina och USA mellan åren 2007 - 

2012  behandlar temat brist på egentid (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; 

Lutz et al., 2011; Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2011; Cecil et al., 2011; Bulley et 

al., 2010; Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2010; Buschenfeld et al., 2009; Green & 

King, 2009; Silva-Smith, 2007; Cao et al., 2010; Lee & Mok, 2009). 

I flera av studierna uttryckte anhörigvårdare brist på egen tid där många hade gett upp tidigare 

aktiviteter då rollen som anhörigvårdare innebar mer ansvar och resulterade till mindre tid för 

annat (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; Lutz et al., 2011; Greenwood et 

al., 2011; Cecil et al., 2011; Bulley et al., 2010; Greenwood et al., 2010; Buschenfeld et al., 

2009; Green & King, 2009; Silva-Smith, 2007; Cao et al., 2010; Lee & Mok, 2009).  

Många refererade till tiden innan den anhöriga drabbades av stroke och att de brukade vara 

mer aktiva och hade mer fritid och tid för sig själv. De flesta anhörigvårdare beskrev en 

förändring i fysisk aktivitet sedan de blev anhörigvårdare och att de förlorat kontakten med 

vänner (Cao, 2010; Cecil et al., 2011; Greenwood et al., 2010; Bulley et al., 2010; 

Buschenfeld et al., 2009; Green & King, 2009; Silva-Smith, 2007; Lutz et al., 2011). En 

anhörigvårdare förklarade att hon inte hade egen tid för personliga saker, såsom att duscha, 

måla, läsa eller spela orgel eller att lämna huset för att cykla eller gå en promenad (Saban & 

Hogan, 2012). En del anhörigvårdare uttryckte saknad av sitt jobb, som de gav upp för att ta 

hand om sin anhörig (Bulley et al.,2010; Cecil et al., 2011), där en anhörigvårdare förklarar 

att det kändes som att han inte hann fullborda vad han hade påbörjat innan han slutade på sitt 

arbete (Bulley et al., 2010).  

 

De flesta anhörigvårdare förklarade att tidsbristen och känslan av att inte kunna lämna 

hemmet på grund av oro att lämna den strokedrabbade ensam resulterade i många känslor. 

Anhörigvårdarna upplevde att de kände sig överväldigade och övergivna, isolerade, 

begränsade, instängda, bundna och fångna i sitt eget hem (Lutz et al., 2011; Bulley et al., 

2010; Green & King, 2009; Buschenfeld et al., 2009; Cecil et al., 2011; Greenwood et al., 
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2010; Cao, 2010). En fru uttryckte att hon ibland bara hade lust att rymma iväg då hon 

upplevde sig som en fånge. En annan uttryckte att det var besvärande att ha maken hemma 

hela tiden. En tredje anhörigvårdare förklarar att hennes känslomässiga välbefinnande hade 

minskat för att hon behövde sköta sin man konstant (Green & King, 2009). Många av 

anhörigvårdarna uttryckte oro eller skuld om de skulle gå på aktiviteter utan sin anhörig, 

medan andra uttryckte att de inte ville lämna sin anhörig ensam och att de ändå inte hade 

kunnat koppla av (Saban & Hogan, 2012; Cao, 2010; Bulley et al., 2010; Buschenfeld et al., 

2009; Silva-Smith, 2007; Green & King, 2009). I andra situationer tilläts de inte av sin 

anhörig att gå utan dem, på grund av den anhörigas rädsla av att vara själv (Cecil et al., 2011; 

Buschenfeld et al., 2009). I vissa fall var anhörigvårdarna tvungna att ordna vänner som 

kunde stanna hemma hos den strokedrabbade för att undvika oro (Greenwood et al., 2010). 

Anpassning till hemtjänstens tider ansågs också ge känsla av minskad valfrihet (Greenwood et 

al., 2010).  

Sömnbrist och trötthet  

Sju studier representerade från Kanada, England, Kina och USA mellan åren 2007- 2012 

behandlar sömnbrist och trötthet (Saban & Hogan, 2012; Lutz et al., 2011; Bulley et al., 2010; 

Green & King, 2009; Silva-Smith, 2007; Cao et al., 2010; Lee & Mok, 2009). 

 

I studierna nämndes att rubbat sömnmönster hos anhörigvårdarna var mycket vanligt (Silva-

Smith, 2007; Lee Mok, 2009; Cao et al., 2010; Green & King, 2009; Lutz et al., 2011). 

Nattliga omvårdnadsrutiner såsom vändning, stretchning av den strokedrabbades ben och 

toalettbesök är exempel på vad som orsakade både trötthet i form av utmattning men även oro 

hos anhörigvårdarna över att inte klara momenten. Även oron över sin anhörig påverkade 

nattsömnen och resulterade i trötthet under dagen och att inte finna ork till att utföra de 

dagliga rutinerna. (Silva-Smith, 2007; 3; Bulley et al., 2010; Green & King, 2009). En 

anhörigvårdare uttryckte oro över att bli allvarligt skadad vid exempelvis fysiska moment 

såsom förflyttningar under dagen, på grund av otillräcklig nattsömn (Lutz et al., 2011). 

Känslor av stress var också förekommande hos anhörigvårdarna. Stress över att inte hinna 

med allt, både hushållssysslor och att behaga den strokedrabbade med dess olika behov, och 

känslan av att ständigt vara kallad på orsakade utmattning hos anhörigvårdarna och påverkade 

också nattsömnen (Bulley et al., 2010; Green & King, 2009; Lee & Mok, 2009). En annan 

anhörigvårdare förklarade att sömnbristen orsakade förlorad aptit och att detta i sin tur 
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orsakade ohälsosam viktnedgång och mindre energi till att orka utföra omvårdnadsarbetet 

(Lee & Mok, 2009).  

Förändrad relation till anhörig och familj  

Fem studier representerade från Sverige, USA, Kanada, England mellan åren 2007-2012 

behandlar temat förändrad relation mellan vårdare och anhörig samt familj (Bäckström & 

Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; Buschenfeld et al., 2009; Silva-Smith, 2007; Cao et al., 

2010). 

 

Efter att anhöriga drabbats av stroke var det många av anhörigvårdarna som upplevde 

förändring i relationen (Bäckström & Sundin, 2009; Buschenfeld et al., 2009; Cao et al., 

2010; Saban & Hogan, 2012; Silva-Smith, 2007). I studierna framkom att anhörigvårdarna 

upplevde att fokus hamnade mer på den strokedrabbade snarare än att ha varit ömsesidigt 

fokus, och att större delen av tiden spenderades med rehabilitering så att den strokedrabbade 

skulle återfå sina tidigare förmågor (Cao et al., 2010). I studierna nämndes att kvaliteten på 

relationen påverkades både kognitivt, känslomässigt och fysiskt (Bäckström & Sundin, 2009; 

Cao et al., 2010; Buschenfeld et al., 2009; Saban & Hogan, 2012). Saknad av gemensamma 

dagliga beslut och adekvata samtal med anhörig, förlust av intimitet till sin make/maka som 

drabbats av stroke, känsla av att vara främlingar samt en faders minnesförlust resulterade i 

känslor såsom smärta, sorg, förvirring och frustration hos anhörigvårdarna (Saban & Hogan, 

2012; Buschenfeld et al., 2009). I studien av Bäckström & Sundin (2009) beskrevs att den 

ursprungliga kärleken till den strokedrabbade fanns kvar men att deras relation hade 

förändrats till att senare endast vara vänskap. Vidare framkom av andra anhörigvårdare 

saknaden av att resa tillsammans och åka på sociala sammankomster, vilka ofta blev 

uppskjutna eller inställda, antingen på grund av att det inte fungerade praktiskt eller att de 

hade svårt att glädjas när den strokedrabbade fortfarande inte mådde bra (Greenwood et al., 

2010; Cao et al., 2010). En anhörigvårdare berättade att hon och hennes man brukade gå ut 

och bowla, dansa, promenera men att allt sådant nu hade upphört, vilket hon upplevde stor 

saknad för (Bulley et al., 2010). 

 

Förutom en känsla av förlust av dagliga aktiviteter berättade anhörigvårdarna i en av studierna 

om förändrad personlighet och förlust av igenkännande av den strokedrabbade. Detta 

orsakade överväldigande känslor och stor sorg och beskrevs svåra att övervinna (Cao et al., 

2010; Buschenfeld et al., 2009; Saban & hogan, 2012). Den strokedrabbade kunde vara svår 
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att hantera och upplevas deprimerad, gnällig och inte samarbetsvillig samt vara arg utan 

anledning. Detta beskrevs ge upphov till att inte känna sig uppskattad på grund av känslan av 

brist på tacksamhet från den strokedrabbade (Saban & Hogan, 2012).  

 

I studierna beskrev anhörigvårdarnas förändrade relation till övriga familjemedlemmar och att 

även de påverkades av den nya situationen (Saban & Hogan, 2012; Buschnefeld et al., 2009; 

Silva-Smith, 2007). En anhörigvårdare berättade att hennes mans stroke varit förödande för 

hennes familj då deras finansiella, emotionella och fysiska förhållande enligt henne förstörts 

(Saban & Hogan). En del anhörigvårdare uttryckte svårigheter att upprätthålla och balansera 

familjeroller och relationer (Buschenfeld et al., 2009; Silva-Smith, 2007). En anhörigvårdare 

förklarade att vårdgivarrollen till hans fru som drabbats av stroke begränsade relationen till 

hans dotter. En annan upplevde svårighet att hålla kontakten med exempelvis barnbarnen. En 

tredje upplevde dåligt samvete över att låta sin son hjälpa till med vårdarbetet, såsom att lyfta 

och hjälpa till med påklädning. Detta ansåg han ledde till att hans son gick miste om mycket i 

livet (Buschenfeld et al., 2009).  

Oro över ekonomi 

Fyra studier representerade från Sverige, USA från åren 2007, 2011 och 2012 behandlar temat 

oro över ekonomi (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; Lutz et al., 2011; 

Silva-Smith, 2007).  

 

I studierna framkom anhörigvårdarnas upplevelser av oro över finansiella svårigheter till följd 

av förlorad inkomst från den strokedrabbade samt egen förlorad inkomst till följd av frånvaro 

från arbetet (Bäckström & Sundin, 2009; Silva-Smith, 2007, Saban & Hogan, 2012, Lutz et 

al., 2011). En anhörigvårdare förklarade att den ekonomiska förlusten gav en känsla av att 

leva på marginalen samt en ständig oro över att pengarna ska ta slut (Saban & Hogan, 2012). 

Förutom oro över att pengarna inte ska räcka till alla utgifter nämndes även hur 

anhörigvårdare behövt sälja tillhörigheter eller belånat dem. En anhörigvårdare berättade att 

hon inte haft råd att behålla sin bil medan en annan berättar att de belånat större delen av sitt 

hus för att ha råd med omkostnader (Saban & Hogan, 2012; Lutz et al., 2011). Många 

anhörigvårdare upplevde stress på grund av deras ekonomiska situation och oro över att inte 

kunna uppnå ekonomisk trygghet (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; Silva-

Smith, 2007).  
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Farhågor inför framtiden 

Sju studier representerade från Sverige, Kanada, England, Kina och USA mellan åren 2009 - 

2012  behandlar temat framtiden (Bäckström & Sundin, 2009; Green & King, 2009; Lee & 

Mok, 2009; Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009; Bulley et al., 2010; Cecil et al., 

2011; Saban & Hogan, 2012). 

 

Många anhörigvårdare uttryckte oro över framtiden. I studierna framkom att framtidens 

oförutsägbarhet skapade oro hos anhörigvårdarna, då de inte visste om situationen skulle bli 

bättre, att deras anhörig skulle återfå sin förmåga och leva ett normalt liv igen, eller om de 

skulle belastas med mer bekymmer såsom att ens anhörig drabbades av ytterligare en stroke 

(Bäckström & Sundin, 2009; Lee & Mok, 2009; Greenwood et al., 2009; Saban & Hogan, 

2012). Förutom oro över ens anhörig uttrycktes även oro över sin egen hälsa, och vad som 

skulle hända deras anhörig om de själva skulle drabbas av en sjukdom (Cecil et al., 2011). 

Vidare berättade några anhörigvårdare att de ansåg att framtiden verkade dyster och undrade 

över om deras situation som anhörigvårdare var allt de hade att se framemot. Många 

anhörigvårdares planer och förväntningar för framtiden hade förändrats, där många drömmar 

lagts på hyllan (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2011; Saban & Hogan, 2012; Green & King, 

2009) eller upplevdes ha ”blåst bort” (Bulley et al., 2010). Den förändrade framtidsbilden var 

för många anhörigvårdare en svår övergång. Några anhörigvårdare ogillade tanken på att 

behöva fortsätta sin roll som anhörigvårdare och utföra specifika uppgifter såsom omvårdnad, 

matlagning, städning och att inte ha tid för sig själv (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2011; 

Saban & Hogan, 2012; Green & King, 2009). I studien av Bäckström & Sundin (2009) 

uttryckte anhörigvårdarna hemliga drömmar om att vara singel i framtiden och kunna röra sig 

fritt. Samtliga anhörigvårdare hade en önskan om att den strokedrabbade skulle bli bättre i 

framtiden .  

Försämrad hälsa och mindre fysisk aktivitet  

Fyra studier representerade från Kanada, England och Kina mellan åren 2009 - 2011 

behandlar temat försämrad hälsa och mindre fysisk aktivitet (Cecil et al., 2011; Bulley et al., 

2010; Cao et al., 2010; Lee & Mok, 2009). 

 

Då en anhörig drabbats av stroke hade även anhörigvårdarna upplevt försämrad hälsa. I 

studien av Bulley et al. (2010) nämnde en anhörigvårdare att hon drabbades av en panikattack 

då hon var i mataffären. En annan berättade om hennes psykologiska välbefinnande och att 
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även hon, liksom hennes anhörig, tog medicin för att motverka depression (Bulley et al., 

2010). I studien av Lee och Mok (2009) nämndes att anhörigvårdarnas arbetsbörda påverkade 

deras hälsa genom sömnbrist och förlorad aptit. I en annan studie ansåg flera anhörigvårdare 

att trötthet och brist på tid var en bidragande faktor till att de inte tog hand om den egna 

hälsan, såsom fysisk aktivitet (Cecil et al., 2011). I en tredje studie förklarade en 

anhörigvårdare att hon inte kunde äta ordentligt under dagen och att detta orsakade 

svårigheter att somna vid kvällen samt att aptitlösheten orsakade viktnedgång och magont 

(Lee & Mok, 2009). I studien av Cecil et al. (2011) uttryckte anhörigvårdarna vikten av att 

tänka på den egna hälsan. De var medvetna om att bördan av att vårda kunde hota deras egna 

fysiska och psykiska hälsa. De nämnde även vikten av att hålla kontakt med vänner för att 

vårda sin egen hälsa och välmående. En del anhörigvårdare kopplade deras försämrade hälsa 

med vårdarbetet medan andra hade hälsoproblem sedan tidigare. En anhörigvårdare hade haft 

en kronisk sjukdom sedan 10 år tillbaka, där hon under två år hade varit sängliggande. Hennes 

man hade under den tiden fått ta hand om henne medan rollerna nu var ombytta och hon fick 

ta hand om sin man som drabbats av stroke (Cecil et al., 2011). 

 

I studien av Cao et al. (2010) hade majoriteten av anhörigvårdarna en önskan om att bli mer 

aktiva och hälsosamma och komma tillbaka till samma aktivitetsnivåer som tidigare. 

Anhörigvårdarna föredrog lugna aktiviteter som promenader. De föredrog även aktiviteter 

utomhus och gå till anläggningar före att träna hemma. Majoriteten av anhörigvårdarna 

föredrog att göra fysiska aktiviteter med sin strokedrabbade anhörig. I samma studie 

identifierade anhörigvårdarna aktivitetsnivå som en nyckelfaktor för deras hälsonivå och att 

de höll kontroll över sin diet (Cao et al.,2010). De var medvetna om vikten av den egna hälsan 

och hur den påverkade deras möjligheter att kunna ge vård (Cao et al., 2010; Cecil et al. 

(2011). Några anhörigvårdare menade att deras deltagande i fysiska aktiviteter var begränsad 

på grund av att deras egen hälsa blivit sämre (Cecil et al., 2011). 

Brist på stöd från familj och samhälle  

Nio studier representerade från Sverige, Kanada, USA och England mellan åren 2007 – 2012 

behandlar temat brist på stöd från familj och samhälle med underrubrikerna; Brist på praktiskt 

och emotionellt stöd, Brist på information och undervisning från sjukvårdspersonal och 

Hemtjänst är inte bara till hjälp (Bäckström & Sundin, 2009; Cameron, Naglie, Silver, 

Gignac, 2012; Saban & Hogan, 2012; Greenwood et al., 2011; Cecil et al., 2011; Greenwood 

et al., 2010; Buschenfeld et al., 2009; Smith, Gignac, Richardson, Cameron, 2008; Silva-
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Smith, 2007). 

Brist på praktiskt och emotionellt stöd  

Flera anhörigvårdare uttryckte behovet av stöd från familj och vänner (Saban & Hogan, 2012; 

Buschenfeld et al., 2009; Smith et al., 2008; Silva-Smith, 2007) samt betydelsen av någon 

man kunde prata öppet med (Saban & Hogan, 2012; Smith et al., 2008). En del 

anhörigvårdare upplevde sig övergivna av familjemedlemmar och vänner och att stödet 

minskade över tid, och att de var missnöjda över det (Saban & Hogan, 2012; Cameron et al., 

2012; Smith et al, 2008). En kvinna förklarade att hennes vänner höll distans och att det 

orsakade besvikelse (Saban & Hogan, 2012). En annan anhörigvårdare hade försökt engagera 

familjemedlemmar att hjälpa till men utan resultat (Smith et al., 2008). En anhörigvårdare 

upplevde ånger och frustration över att barnen inte hjälpte till och att detta orsakade känsla av 

ensamhet. En annan uttryckte brist på omtanke, kommunikation, gemenskap och 

ansvarsuppdelning. Brist på emotionellt stöd från familjen förvärrades av bristen på 

tillgängliga pauser och avkoppling för anhörigvårdaren. Anhörigvårdare uttryckte behov av 

assistans och någon de kunde lita på så att de kunde utföra sina olika ärenden såsom att 

handla mat och städa huset utan att stressa (Saban & Hogan, 2012). 

 

Socialt stöd i form av en stödgrupp uttrycktes vara mycket värdefullt, men att det var brist på 

det (Saban & Hogan, 2012; Buschenfeld et al., 2009; Cameron et al., 2012). Anhörigvårdarna 

upplevde behov av att få prata med andra som gick igenom samma sak och som kunde förstå 

(Saban & Hogan, 2012; Buschenfeld et al., 2009), och att man gärna skulle vilja ha 

stödgrupper uppdelade i ålder. Bristen på stödgrupper gjorde att en del anhörigvårdare tog 

eget initiativ till att startade egna stödgrupper (Buschenfeld et al., 2009). I studien av 

Bäckström & Sundin (2009) framkom att anhörigvårdarna förde en konstant kamp med hälso- 

sjukvården för den strokedrabbades rättigheter. De upplevde frustration över att den 

professionella vården lagt över ett ansvar på dem som de inte borde ha haft.    

 

Många yngre anhörigvårdare var kritiska mot den vård som den strokedrabbade erhöll och 

ofta var kritiken riktad mot sjukvårdspersonalens tillkortakommanden (Smith et al., 2008). I 

en av studierna uttryckte anhörigvårdarna att de upplevde sig bortglömda efter att den 

strokedrabbade kommit till det egna hemmet. De önskade att någon från sjukvården ringde 

och frågade hur det gick och om de behövde någon hjälp eller stöd (Cameron et al., 2012). I 

en annan studie nämner anhörigvårdarna bristande förståelse från allmänheten om stroke och 
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vad det för med sig och bristen på anläggningar för människor med funktionshinder (Cecil et 

al., 2011).  

Brist på information och undervisning från sjukvårdspersonal 

I flera av studierna nämndes behovet av information från sjukvården (Cecil et al., 2011; Smith 

et al., 2008; Cameron et al., 2012; Saban & Hogan, 2012). Många anhörigvårdare upplevde 

sig inte få tillräcklig information (Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2011; Saban & 

Hogan, 2012; Cameron et al., 2012). Vidare nämndes vikten av informationens innehåll, att 

den bör vara både allmän och specifik, såsom den strokedrabbades tillstånd samt 

konsekvenserna av stroke (Cecil et al., 2011; Smith et al., 2008). När informationen inte var 

tillräcklig letades den fram på Internet, men det ansågs mer värdefullt om den kom från 

sjukvårdspersonal. Många menade att det kunde bli förbättringar i koordinationen av 

information och att det skulle vara en fördel om informationen kom från endast en person. 

(Bäckström & Sundin, 2009; Smith et al., 2008). I studien av Bäckström & Sundin (2009) 

efterfrågades även att denna person skulle agera som ”en spindel i nätet”. Anhörigvårdarna 

upplevde att informationen och besluten drog ut på tiden och att de var trevande. Det fanns 

dock äldre anhörigvårdare som ansåg att informationen inte var lika viktig fråga för dem 

(Smith et al., 2008). Bristen på information upplevdes orsaka känslor av osäkerhet och 

oförmåga att exempelvis kunna administrera läkemedel till ens anhörig (Saban & Hogan, 

2012). Anhörigvårdare uttryckte även behov av kontinuerlig information för att veta om vad 

de kan förvänta sig i olika faser/situationer (Saban & Hogan, 2012). De beskrev även behovet 

av att få skriftlig information (Saban & Hogan, 2012; Cameron et al., 2012), som gärna var 

skräddarsydd och enkel att förstå (Saban & Hogan, 2012). Vikten av att få tillräcklig 

information i början betonades i en av studierna (Cameron et al., 2012). Anhörigvårdarna 

uttryckte saknad av undervisning på sjukhuset som förberedelse för att senare kunna ta hand 

om den strokedrabbade i hemmet (Cecil et al., 2011; Greenwood et al., 2011; Smith et al., 

2008). Exempelvis instruktioner på förflyttning från säng till rullstol, men att denna typ av 

information inte alltid kom i början utan långt senare (Smith et al., 2008). Vidare nämndes 

exempel på bristande information och kommunikation, både mellan sjukvårdspersonal och 

mellan patient och sjukvårdspersonal (Cameron et al., 2012; Saban & Hogan, 2012; Smith et 

al., 2008). En anhörigvårdare menade att information om hennes makes afasi inte gått vidare 

från en sjuksköterska till nästa och att det var frustrerande (Cameron et al., 2012). I en annan 

studie upplevde anhörigvårdarna att sjukvårdspersonal inte var lyhörda för deras behov och 

att de fokuserade för mycket på pengar istället för vård. En anhörigvårdare förklarade 
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exempelvis att vården kunde ge undervisning, såsom administration av läkemedel (Saban & 

Hogan, 2012).  

 

Hemtjänst är inte bara till hjälp 

Bland anhörigvårdarna fanns det kritik mot betald hemhjälp och en av orsakerna var den 

bristande kommunikationen med dem vilket ledde till frustration (Greenwood et al., 2010). 

Andra anhörigvårdare ville inte ha hemtjänst hemma av skälet att de inte ville ha en främling i 

huset (Cecil et al., 2011). En del anhörigvårdare menade att hemtjänstens schema var så 

tidspressat att de inte gav den strokedrabbade tid för att träna sig på tvättning och påklädning 

och de hjälpte den strokedrabbade med matning vilket gjorde att den strokedrabbades egna 

förmågor att klara sig själv minskade (Cecil et al., 2011). I studien av Bäckström & Sundin 

(2009) fram att anhörigvårdarna oftast var nöjda med hemtjänsten men att de såg brister i 

organisationen och då främst personalomsättning. En del anhörigvårdare med hemtjänst 

uttryckte besväret att behöva ringa/kalla på dem och att detta ibland kändes obekvämt. De 

ville hellre få hjälpen utan att be om den (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012).  

Positiva upplevelser 

Tio studier representerade från Sverige, USA, England, Kanada, Kina mellan åren 2008 - 

2012  behandlar temat positiva upplevelser (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 

2012; Bulley et al., 2010; Buschenfeld et al., 2009; Greenwood et al., 2009; Green & King, 

2009; Smith et al., 2008; Lee & Mok, 2009; Cecil et al., 2011; Cameron et al., 2012). 

Trots att vårdarrollen ibland var svår att hantera kunde en del anhörigvårdare finna harmoni i 

sina erfarenheter som gav positiv inverkan på välbefinnandet. De positiva upplevelserna 

kunde identifieras hos anhörigvårdarna från 1-3 månader och uppåt (8 år) efter den 

strokedrabbades hemkomst från sjukhuset (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 

2012; Buschenfeld et al., 2009; Greenwood et al., 2009; Lee & Mok, 2009; Bulley et al., 

2010; Green & King, 2009; Smith et al., 2008; Cecil et al., 2011; Cameron et al., 2012). En 

anhörigvårdare förklarade att det fanns en viss glädje i att ge omsorg till den de älskade 

(Saban & Hogan, 2012), en annan upplevde sig behövd, och en tredje beskrev förändrad 

livsstil hos den strokedrabbade som slutat röka (Greenwood et al., 2009).  
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I studien av Smith et al. (2008) uttryckte flera av de äldre anhörigvårdarna en stolthet över sin 

nya roll och att de klarade av att utföra den. Vidare beskrevs hur den nya situationen stärkte 

relationen mellan anhörigvårdare och anhörig men även övriga familjemedlemmar. En dotter 

förklarade att hon tidigare inte haft en nära relation till sin far men att hon förlåtit honom för 

saker som hänt i det förflutna. En annan anhörigvårdare beskrev att relationen till hennes man 

som drabbats av stroke har fördjupats samt hur de kommit fram till vad som verkligen var 

viktigt i livet (Saban & Hogan, 2012; Buschenfeld et al., 2009; Green & King, 2009; 

Greenwood et al., 2009). I studien av Green & King (2009) upplevde anhörigvårdare att de 

gjorde fler familjeaktiviteter och hade mer tid att umgås. I flera av studierna uttryckte 

anhörigvårdare att de värdesatte sin anhörig mer och att de slutat oroa sig för de små sakerna. 

Anhörigvårdarna hade fått andra perspektiv på livet och de uppskattade företeelser som de 

tidigare tog för givet (Green & King, 2009; Lee & Mok, 2009; Greenwood et al., 2009). I 

studien av Bäckström & Sundin (2009) framkom att de medelålders anhörigvårdarna hade 

hittat en balans i vardagen mellan känslor av rädsla och skuld och de vågade släppa in andra 

människor för att ge hjälp och avlastning. Några anhörigvårdare upplevde att de fick stort stöd 

från familjen, som brydde sig och fanns där (Saban & Hogan, 2012). I två av studierna 

uttryckte anhörigvårdarna positiva upplevelser vad gäller framtiden, där en del av 

kommentarerna beskrev planer och ambitioner för framtiden (Green & King, 2009; Bulley et 

al., 2010). Anhörigvårdarna kunde fokusera på att vara tillsammans som ett par med sin 

make/maka, och få möjlighet att ''tala mer öppet''. En anhörigvårdare beskrev det som att hon 

hade slutat oroa sig för de små sakerna. Stroken gav perspektiv på saker och ting (Green & 

King, 2009).  

Två av studierna nämnde anhörigvårdarnas positiva upplevelser av vården där de upplevde 

gott bemötande från sjukgymnaster och terapeuter som varit pedagogiska och informativa och 

visat god kommunikativ förmåga. Det goda bemötandet gav känsla av hopp att kunna hantera 

situationen och de ansåg sig få stor hjälp av det (Cameron et al., 2012; Cecil et al., 2011).  

Coping 

Nio studier representerade från Sverige, USA, England, Kanada, Kina mellan åren 2007 - 

2012 behandlar temat Coping (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; Cecil et 

al., 2011; Buschenfeld et al., 2009; Greenwood et al., 2009; Smith et al., 2008; Silva-Smith, 

2007; Cao et al., 2010; Lee & Mok, 2009). 
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Flera av studierna tog upp olika copingstrategier som anhörigvårdarna använde för att hantera 

den nya situationen. Några av studierna nämnde att anhörigvårdarnas yrke hjälpt dem hantera 

vardagen, genom att förvärvsarbetet upplevdes ge dem paus och avkoppling (Bäckström & 

Sundin, 2009; Buschenfeld et al., 2009; Cao et al., 2010; Cecil et al., 2011). Andra fick 

avkoppling och pauser genom att låta sin anhörig vara så självständig som möjligt (Cao et al., 

2010). I studien av Saban & Hogan (2012) nämndes att anhörigvårdare fick styrka genom sin 

anhörigas mod att hantera sin stroke, där en anhörigvårdare förklarar att hennes man gjorde 

allt i sin makt för att bli bättre (Saban & Hogan, 2012). Andra vände sig åt andlighet som 

copingstrategi, såsom meditation och böner men också att måla, skriva dagbok, dikter, ta hand 

om djur och trädgård (Saban & Hogan, 2012; Greenwood et al., 2009; Smith et al., 2008). I 

studien av Cao et al., (2010) beskrevs även att fysisk aktivitet, såsom promenader kunde vara 

en form av coping. En annan coopingstrategi var att behålla humorn och att skratta. När 

anhörigvårdaren och den strokedrabbade skrattade fick de tillbaka en del av de liv de hade 

levt före stroken men det gav även fokus på nuet (Buschenfeld et al., 2009; Greenwood et al., 

2009). Några av anhörigvårdarna använde sig av jämförelse med andra anhörigvårdare till 

anhöriga som drabbats av stroke som en form av coping. En del ansåg sig haft tur. Samtidigt 

fanns det anhörigvårdare som upplevde frustration då de tyckte deras situation var värre 

(Buschenfeld et al., 2009). I studien av Bäckström & Sundin (2009) beskrev anhörigvårdarna 

att de försökte se möjligheter och ljuspunkter i vardagen. En medelålders anhörigvårdare 

uttryckte att man behöver tänka positivt eftersom negativa tankar inte är bra. 

I flera av studierna ansåg många anhörigvårdare att det var viktigt att göra sitt bästa men 

betonade samtidigt vikten av att ta hand om sig själva, att lita på sin egen kapacitet, förstå sina 

begränsningar och att ta en dag i taget för att samla nya krafter och på så vis vara mer 

effektiva anhörigvårdare (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; Greenwood et 

al., 2009; Lutz et al., 2011; Lee & Mok, 2009). Vidare nämndes i studien av Lutz et al. (2011) 

att de anhörigvårdare som var medvetna om sina begränsningar ansåg sig klara av situationen 

bättre, då de tillät sig be om hjälp från terapeuter och samordnare. I studien av Silva-Smith 

(2007) beskrevs att vissa anhörigvårdare hade lättare än andra att anpassa sig till den nya 

situationen. De hittade tillbaka till gamla rutiner och aktiviteter och fick kontroll, medan 

andra inte upplevde stabilitet och upplevde sig istället överväldigade med alla uppgifter och 

det arbete det innebar att vara anhörigvårdare (Silva-Smith, 2007). 
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I flera av studierna nämndes anhörigvårdarnas känsla av hopp och optimism för att hantera 

situationen men också att anpassa sig och acceptera den nya situationen (Bäckström & 

Sundin, 2009; Saban & Hogan, 2012; Buschenfeld et al., 2009; Lee & Mok, 2009; Cao et al., 

2010; Smith et al., 2008). De äldre anhörigvårdarna i studien av Smith et al. (2008) nämnde 

vikten av att vara positiv och att det hjälpte dem att hantera de perioder då vårdgivandet 

kändes tungt. I studien av Bulley et al. (2010) uttryckte en anhörigvårdare att han behövde 

anpassa sig till den nya situationen även om den inte var hur han hade föreställt sig att 

pensionen skulle vara. En annan uttryckte att målet var att hålla god balans och inte fokusera 

så mycket på vad man kunde ha gjort. Andra anhörigvårdare menade att oro för framtiden var 

en del av livet och inte något förknippat med att ta hand om en strokepatient. Några 

anhörigvårdare berättade att de tog en dag i taget och inte försökte tänka på framtiden (Cecil 

et al., 2011). Andra exempel nämndes där anhörigvårdarna hoppades på fortsatt styrka och 

förbättring och att den strokedrabbade skulle återfå sin tidigare förmåga och att de skulle 

kunna återgå till livet som det var innan stroken (Buschenfeld et al., 2009; Lutz et al., 2011). 

DISKUSSION 

Denna studie har undersökt upplevelser av att vara anhörigvårdare till en person som drabbats 

av stroke. Utifrån anhörigvårdarnas upplevelser av vårdarbetet framkom nio teman. 

Anhörigvårdarna upplevde vårdarbetet som betungande, utmattande, bekymrande, brist på 

egentid och avlastning. De upplevde också brist på stöd från familj, vänner, samhälle och 

sjukvård. Anhörigvårdarna upplevde sig utlämnade och oförberedda i sin nya roll som vårdare 

och ansåg sig inte ha fått tillräcklig undervisning i vad rollen skulle innebära och vad de 

kunde förvänta sig. De hade uppskattat avlastning för att återhämta sig, då vårdarbetet som 

vårdare kunde upplevas oändligt och betungande. De positiva upplevelserna var att 

relationerna stärktes inom familjerna och anhörigvårdarna lärde sig att uppskatta saker som de 

tidigare tog för givet. De beskrev även att de använde olika copingstrategier för att hantera 

den nya situationen.  

Resultatdiskussion 

I Calgary-modellen (Wright & Leahey, 1998) framgår att en familjemedlems sjukdom 

påverkar de övriga medlemmarna och att det är viktigt att sjuksköterskan därför träffar hela 

familjen, inte minst anhörigvårdaren. Det beskrivs att sjuksköterskans uppgift är att ta reda på 

informationsbehovet och ge hjälp därefter så att familjen kan återfå sin balans och känna sig 

trygga i den nya situationen. I en av studierna framkom att anhörigvårdarna upplevde sig 
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förminskade i förhållande till sjukvården och att vårdarrollen upplevdes oöverkomlig och 

ofrivillig. I samma studie framkom efterfrågan till att ha en kontaktperson från sjukvården 

som de kunde ringa och som de kunde vända sig till vid eventuella frågor eller vid behov av 

stöd (Bäckström & Sundin, 2009). Sjukvården skulle möjligen kunna utse en kontaktperson 

som kan samordna och regelbundet erbjuda anpassad information och undervisning och 

möjlighet till avlastning för anhörigvårdaren. Detta skulle kunna bidra till att anhörigvårdaren 

inte upplever sig utlämnad eller känner sig tvungen att fatta egna beslut trots brist på kunskap.  

 

Enligt Calgary-modellen (Wright & Leahey, 1998) kan sjuksköterskan hålla familjesamtal 

som i sin tur kan leda till förändringsprocesser inom familjen. Sådana samtal består av 

cirkulära frågor om exempelvis områden om vad familjemedlemmarna oroar sig över. 

Sjuksköterskan kan exempelvis fråga den strokedrabbade makan: ”Vad är du mest rädd för 

ska hända när sjukdomen fortskrider?” Därefter kan sjuksköterskan ta reda på 

anhörigvårdarens förståelse för dennes tankar i relationen. Om mannen svarar att han tror att 

hustrun är mest rädd för att han ska vara otrogen, kan detta senare diskuteras under samtalet. 

Sjuksköterskan har en viktig roll att betona och berömma familjens framsteg i 

förändringsprocessen som dessa samtal leder till. Betoning ska vara på att det är familjen själv 

som driver processen och det medför att sjuksköterskan tillslut kan glesa ut kontakten med 

familjen och låta dem klara sig själva (Wright & Leahey, 1998). Vidare kan sjuksköterskans 

familjesamtal användas till att diskutera möjligheter till avlastning och eventuellt 

ansvarsuppdelning inom familjen så att anhörigvårdaren kan få avlastning och därmed 

egentid. Detta skulle möjligen kunna vara till hjälp för anhörigvårdare till person som drabbat 

av stroke då det framkom i flera av studierna att de saknade tillräckligt stöd från familj och 

sjukvården (Cecil et al., 2011; Smith et al., 2008; Cameron et al., 2012; Saban & Hogan, 

2012).  

 

I boken av Jönsson (2012) framkommer att anhörigvårdarnas fysiska och mentala hälsa samt 

sociala nätverk är faktorer som påverkar deras behov av stöd, upplevelse av börda och 

livskvalitet. Stödet behöver därför kontinuerligt följas upp av sjukvården så att det kan 

anpassas efter det aktuella behov som familjen och anhörigvårdaren behöver. Vidare framgår 

i en studie av Hall (1992) att anhörigvårdare till närstående värdesätter när en sjuksköterska 

lägger märke till att de känner sig utslitna och aktivt försöker ordna med avlastning. Genom 

att anhörigvårdaren regelbundet får slippa ansvaret, oavsett om det gäller en kort stund eller 

lång stund, bidrar det till en upplevelse av avlastning (Almås, 2010). I den svenska studien 
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(Bäckström & Sundin, 2009) framkom att anhörigvårdarna upplevde avlastning då 

sjukvårdspersonal ansträngde sig för att ge hjälp. Hjälpen innefattade bland annat hemtjänst 

och tydlig information. Denna upplevelse av avlastning framkom inte i övriga studier. 

Troligtvis skulle anhörigvårdarna i de 14 övriga studierna uppskattat mer avlastning från 

hemtjänsten vilket även skulle bidragit till mer egentid och en upplevelse av vårdarbetet som 

mindre betungande.  

 

I en av studierna framkom att anhörigvårdare upplevde bristande förståelse från allmänheten 

och att det saknades anläggningar för personer med funktionshinder (Cecil et al., 2011). Detta 

skulle kunna förbättras genom att samhället tog ytterligare ansvar för att underlätta 

framkomligheten genom alternativ till trappor i form av ramper, hissar etc. och ser till att 

utrymmen är tillräckligt stora för att exempelvis en rullstol ska få plats. Dessa förändringar 

skulle kunna bidra till att anhörigvårdarna med sin strokedrabbade får mindre känsla av 

utanförskap och istället upplever stöd och gemenskap med övriga samhället.  

 

Trots negativa upplevelser var det många anhörigvårdare som upplevde positiva erfarenheter 

och fann sätt att kunna hantera den nya situationen. Anhörigvårdarna kunde se positivt på 

situationen då de ansåg att deras relation till sin anhörig stärkts och de fick andra perspektiv 

och värdesatte saker som de tidigare hade tagit för givet. Vissa anhörigvårdare upplevde sig 

stolta över sin nya roll och vad de hade åstadkommit och övervunnit. Av de studier som detta 

framkom i tydliggörs att de positiva upplevelserna uppkommer efter minst 1-3 månader efter 

att anhörig som drabbats av stroke kommit hem från sjukhuset (Saban & Hogan, 2012; 

Buschenfeld et al., 2009; Greenwood et al., 2009; Lee & Mok, 2009; Bulley et al., 2010; 

Green & King, 2009; Smith et al., 2008; Cecil et al., 2011; Cameron et al., 2012). Efter denna 

tidsperiod ansåg anhörigvårdarna att de lärt sig att hantera sin situation och kunde börja se 

positivt på livet igen. De positiva upplevelserna visade sig i en av studierna främst 

förekommande hos de äldre anhörigvårdarna än de yngre anhörigvårdarna (Smith et al., 

2008). Efter mer tid och därmed mer erfarenhet framgick att anhörigvårdarna var mer trygga i 

sina roller, vilket kan vara viktig information som sjuksköterskan kan ge till en nybliven 

anhörigvårdare. Möjligen kan denna information ge hopp och tröst till anhörigvårdaren.  

I resultatet framkommer flera copingstrategier som används för att hantera situationen. Enligt 

Folkman och Lazarus (i Martz & Livneh, 2010) finns två utmärkande copingstilar, den 

problemfokuserade och den emotionsfokuserade. I den problemfokuserade copingstilen söker 
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personen mer information om problemet och tar reda på hur situationen kan lösas. Den 

emotionsfokuserade copingstilen fokuserar på att ta hand om de känslomässiga reaktionerna 

som problemet för med sig och själva lösandet av problemet blir sekundärt. Ett exempel på 

känslostyrd copingstil kan vara flykt/undvikande av problemet genom intagande av 

exempelvis alkohol eller droger Folkman och Lazarus (i Martz & Livneh, 2010). I studierna 

nämns inte vilken copingstrategi anhörigvårdarna använde sig av. I flera av studierna nämns 

dock att arbetsplatsen bland annat kan ses som en tillflyktsort för att hantera vardagen, vilket 

skulle kunna tolkas som en emotionsfokuserad copingstrategi. Det nämndes även 

friskgörande aktiviteter som promenader, meditation, humor och skratt som ett sätt att få ny 

energi och kraft. Andra fann stöd i att måla, skriva dagbok och dikter eller ta hand om djur 

och trädgård (Saban & Hogan, 2012; Greenwood et al., 2009; Smith et al., 2008; Buschenfeld 

et al., 2009). I resultatet framkom även att anhörigvårdarna hade behov av mer anpassad 

information  

och kunskap om situationen, vilket skulle kunna tolkas som en problemfokuserad 

copingstrategi.  

 

Enligt Wright & Leahey (1998) framgår att sjuksköterskan bör utforma ett avlastningsschema 

så att anhörigvårdare och familj får betydelsefulla pauser eller avbrott från vårdansvaret. 

Möjligen kan ovanstående copingstrategier ges som tips och information från sjuksköterskan 

för att hjälpa anhörigvårdare att skapa så kallat avlastningsschema och finna rutin för pauser. 

Anhörigvårdare till person som drabbats av andra sjukdomar nämner andra sätt hur de 

hanterade situationen. Många fann trygghet och information hos andra anhörigvårdare i 

liknande situation som gav intryck av att hantera situationen något bättre än dem själva. Detta 

ansågs vara till hjälp för att få tips och råd om hur man som anhörigvårdare eventuellt kunde 

bete sig annorlunda (Williamson et al., 2008). I några av studierna för detta arbete uttrycktes 

behov av stödgrupper, vilket skulle kunna vara av stort värde och ge möjlighet för denna 

copingstrategi (Saban & Hogan, 2012; Buschenfeld et al., 2009; Cameron et al., 2012).  

Metoddiskussion 

Denna studie har undersökt upplevelser hos anhörigvårdare till anhörig som drabbats av 

stroke. Den databas som har använts är Pubmed och Cinahl. Andra databaser som har använts 

men som inte gett annorlunda sökresultat eller tillfört relevanta artiklar för detta arbete är 

Medline och PsycINFO. Styrkor i detta arbete är att varje artikel har kvalitetsgranskats där 

endast de som bedömts ha god kvalité har inkluderats i detta arbete. Artiklar publicerade 
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tidigare än år 2006 har inte inkluderats vilket bidrar till att resultatet är aktuellt. Endast studier 

med kvalitativ design har inkluderats, vilket styrker resultatets tillförlitlighet. Artiklarna som 

valts ut är utförda i olika länder, med olika uppbyggnader av hälso- och sjukvård, endast en är 

utförd i Sverige, vilket bidrar till en internationell bild av anhörigvårdarnas upplevelser. Dock 

kan resultatet bli svårt att jämföra med Sverige då både kultur och samhälle skiljer sig. 

Däremot kan anhörigvårdarnas upplevelser och mentalitet anses som universellt, speciellt då 

flera av studierna från olika länder visade liknande resultat. Genom vald sökstrategi, det vill 

säga med de valda sökorden har uppsatsens författare troligtvis funnit alla de studier som 

berör detta arbete. Detta påstående styrks av att vi noggrant har gått igenom alla artiklar efter 

varje sökning. Flera av författarna till studierna refererade till varandra vilket talar för att 

området är begränsat. Begränsningar i detta arbete är att endast artiklar skrivna på engelska 

har använts vilket kan innebära att upplevelser kan misstolkas vid inkorrekt översättning samt 

att flera studier skrivna på annat språk exkluderats som möjligen hade kunnat ge annat 

resultat. 

Kliniska implikationer 

Genom att sjuksköterskan blir mer insatt i anhörigvårdarnas situation och behov underlättar 

det att kunna ge stöd och anhörigvårdarna upplever sig mer trygga och säkra i sin roll som 

vårdare. Sjukvården kan utse kontaktpersoner som kan finnas som trygghet och ge möjlighet 

till regelbunden information och instruktioner till anhörigvårdaren samt ge stöd och hjälp till 

avlastning i form av familjesamtal. Sjuksköterskan kan även informera om copingstrategier 

och hänvisa till stödgrupper som kan bidra till stöd för anhörigvårdaren. Sjuksköterskans 

engagemang undervisning kan hjälpa anhörigvårdaren att känna sig trygga och 

omhändertagen, istället för utlämnad och osäker.  

Slutsats 

Anhörigvårdarna önskade mer egentid, avlastning och mer stöd både från familj, sjukvård och 

samhälle och information från sjukvården. Deras positiva upplevelser var att familjeband 

stärktes och att de fick nya perspektiv som gjorde att de kunde uppskatta saker som tidigare 

togs för givet och de fann även hjälp i olika copingstrategier. Informationen och stödet från 

sjukvården bör vara individuellt anpassad i form av familjesamtal där även avlastning, 

copingstartegier och annat kan diskuteras. Vårdpersonal måste bli bättre på att stödja 

anhörigvårdarna i sin svåra situation och i ett tidigt stadium ge anpassad och koordinerad 

information så att de känner sig trygga och kan få den hjälp de behöver.  
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BILAGA 1. Studiedata och kvalitetsbedömning (0-14 poäng) av de 16 studier som kvalitetsgranskats 

Studie Författare Publiceringsår, 

land 

Syfte Design och 

analysmetod 

Deltagare Styrkor Svagheter Kvalitetspoäng 

Stroke family 

caregivers’ 

support needs 

change across 

the care 

continuum: a 

qualitative 

study using the 

timing it right 

framework 

Cameron, J. I. 

Naglie, G. 

Silver, F. L. 

Gignac, M. A. 

M. 

2012, 

Kanada 

(1) utforska 

stödbehov hos 

anhörigvårdare 

över tid, (2) 

utforska 

stödbehov hos 

sjukvårdsperson

al över tid, (3) 

jämföra 

stödbehov 

mellan 

anhörigvårdare 

och 

sjukvårdsperson

al 

Semistrukturerad 

intervju och 

analys utifrån ett 

förutbestämt, 

teoretiskt ramverk 

(Timing is right 

(TIR) 

24 

anhörigvårdare, 

14 

sjukvårdspersonal 

Bra spridning i 

urvalet, klar och 

tydlig redovisning 

av resultat 

Ej redovisning 

av etiskt 

resonemang. Fel 

fokus för att 

inkluderas i 

detta arbete då 

studien 

fokuserade mer 

på behov  än 

anhörigvårdarna

s upplevelser 

12 (hög) 

Studien 

inkluderas  

Female 

caregivers of 

stroke 

survivors: 

coping and 

adapting to a 

life that once 

was 

 

 

Saban, K. L. 

Hogan, N. S. 

2012, 

USA 

utforska 

anhörigvårdares 

erfarenheter och 

hur de klarat av 

förändringar i 

sina liv under 

det första året 

efter stroke 

Frågeformulär 

med öppna frågor 

via post 

 

Innehållsanalys 

46 anhörigvårdare Strategiskt bra 

urval, samt tydlig 

beskrivning av 

metod. Resultatet 

är riktligt 

beskrivet och är 

relevant för att 

besvara arbetets 

frågeställningar 

Studien 

fokuserar endast 

på kvinnliga 

anhörigvårdare 

13 (hög) 

Studien 

inkluderas 

The Crisis of 

Stroke: 

Experiences of 

Patients and 

Their Family 

Caregivers 

Lutz, B. 

Young, M. 

Cox, K. 

Martz, C. 

Creasy, K. 

2011, 

USA 

undersöka 

erfarenheter hos 

strokepatienter 

och deras 

anhörigvårdare 

när de flyttade 

från 

akutsjukvård 

till hemmet   

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Grundad teori 

19 anhörigvårdare 

och 19 patienter 

Riklig och tydlig 

beskrivning i 

bakgrund, metod, 

resultat och 

diskussion. 

Resultatet är 

relevant för detta 

arbete.  

 

 

Ej redovisning 

av etiskt 

resonemang. Ej 

redovisning av 

intervjufrågor. 

12 (hög) 

Studien 

inkluderas 
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Studie Författare Publiceringsår, 

land 

Syfte Design och 

analysmetod 

deltagare Styrkor Svagheter Kvalitetspoäng 

Perceptions of 

the role of 

general practice 

and practical 

support 

measures for 

carers of stroke 

survivors: a 

qualitative 

study 

Greenwood, 

N. 

Mackenzie, A. 

Harris, R. 

Fenton, W. 

Cloud, G. 

2011, 

England 

(1) undersöker 

de stöd som 

anhörigvårdare 

efterfrågar  

(2) undersöker 

utifrån 

sjukvårdsperson

als perspektiv 

vad gäller stöd 

till 

anhörigvårdare 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Innehållsanalys 

13 

anhörigvårdare, 

10 

sjukvårdspersonal 

Urval och resultat 

är logiskt och 

tydligt beskrivet. 

Etiskt resonemang 

redovisas 

Inga relevanta 

svagheter funna 

13 (hög) 

Studien 

inkluderas 

The hard work 

starts now’: a 

glimpse into the 

lives of carers 

of community-

dwelling stroke 

survivors 

Cecil, R. 

Parahoo, K. 

Thompson, K. 

McCaughan, 

E. 

Power, M. 

Campbell, Y. 

2011, 

England 

utforska 

personliga 

erfarenheter hos 

anhörigvårdare 

och undersöka 

vad som utgör 

deras frågor och 

problem  

Semistrukturerade 

enskilda 

intervjuer samt, 

utifrån resultaten 

av dessa, 

fokusgrupps-

intervjuer.  

 

Antropologisk, 

tolkande analys 

10 anhörigvårdare Riklig och tydlig 

resultatredovisnin

g 

Få deltagare 10 (medel) 

Studien 

inkluderas 

Carer 

experiences of 

life after stroke 

- a qualitative 

analysis 

 

 

Bulley, C. 

Shiels, J. 

Wilkie, K. 

Salisbury, L. 

2010, 

England 

Utforska 

anhörigvårdares 

upplevelser av 

att ta hand om 

anhörig som 

drabbats av 

stroke 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Fenomenologisk 

analys 

9 anhörigvårdare Resultatet är 

rikligt och 

informativt samt 

tydlig referensram 

i diskussionen 

Få deltagare  10 (medel) 

Studien 

inkluderas 

A qualitative 

study exploring 

the experiences 

of African-

Caribbean 

informal stroke 

carers in the 

UK 

Strudwick, A. 

Morris, R. 

 

2010, 

England 

 

Utforska 

erfarenheter hos 

anhörigvårdare 

med Afrikansk 

karibiskt 

ursprung 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk analys 

 

9 anhörigvårdare 

 

Studien beskriver 

viss medvetenhet 

om sina svagheter 

såsom att resultatet 

inte är 

generaliserbart 

 

Otillräcklig 

redovisning av 

metod, resultat 

och diskussion.  

 

5 (Låg) 

Studien 

inkluderas ej 
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Studie Författare Publiceringsår

, land 

Syfte Design och 

analysmetod 

deltagare Styrkor Svagheter Kvalitetspoäng 

Loss of 

autonomy, 

control and 

independence 

when caring: a 

qualitative 

study of 

informal carers 

of stroke 

survivors in the 

first three 

months after 

discharge 

Greenwood, 

N. 

Mackenzie, 

A. 

Cloud, G. 

Wilson, N. 

2010, 

England 

Utforska 

anhörigvårdares 

upplevelser av 

förändrad 

autonomi och 

kontroll samt 

utveckling av 

strategier vid 

vård av anhörig 

som drabbats av 

stroke 

Semistrukturerade 

intervjuer (1) precis 

innan utskrivning 

(2) efter en månad, 

(3) efter tre 

månader. Innehållet 

i frågeguiden vid 

intervju 2 och 3 

baserades på 

tidigare intervjuer.  

 

Analysen skedde 

utifrån etnografisk 

ansats 

31 

anhörigvårdare 

Stort urval, tydlig 

och riklig 

redovisning av 

resultat. Etiskt 

resonemang 

redovisas, både 

kvinnor och män 

deltog i studien 

Inga relevanta 

svagheter 

funna 

13 (hög) 

Studien 

inkluderas 

The experience 

of partners of 

young stroke 

survivors 

 

Buschenfeld, 

K. 

Morris, R. 

Lockwood, 

S. 

2009, 

England 

Utforskar unga 

anhörigvårdares 

erfarenheter av 

att vårda 

anhörig som 

drabbats av 

stroke 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

7 anhörigvårdare Etiskt resonemang 

redovisas, både män 

och kvinnor deltog i 

studien, riklig 

redovisning av 

metod, resultat och 

diskussion 

Få deltagare 

och ej 

strategiskt 

urval 

12 (hög) 

Studien 

inkluderas 

Managing 

uncertainty in 

life after stroke: 

A qualitative 

study of the 

experiences of 

established and 

new informal 

carers in the 

first 3 months 

after discharge 

Greenwood, 

N. 

Mackenzie, 

A. 

Wilson, N. 

Cloud, G. 

2009, 

England 

Utforska 

erfarenheter hos 

anhörigvårdare 

av anhöriga som 

drabbats av 

stroke 

Djupintervjuer, (1) 

efter 

akutinsjuknande, (2) 

efter en månad,  (3) 

efter tre månader   

 

Innehållsanalys 

31 

anhörigvårdare 

 

Både kvinnor och 

män deltog i studien 

Etiskt resonemang, 

och teori genereras. 

Informativ och riklig 

redovisning i 

bakgrund, metod, 

resultat och 

diskussion 

Inga relevanta 

svagheter funna 

14 (hög) 

Studien 

inkluderas  
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Studie Författare Publicerings

år, land 

Syfte Design och 

analysmetod 

deltagare Styrkor Svagheter Kvalitetspoäng 

Experiences of 

male patients 

and wife-

caregivers in 

the first year 

post-discharge 

following 

minor stroke: 

A descriptive 

qualitative 

study 

Green, T. L. 

King, K. M. 

2009,  

Kanada 

Utforskar 

anhörigvårdares och 

patienters uppfattning 

av faktorer som 

påverkar livskvalitén 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer, 1, 

2, 3, 6, 9 och 12 

månader efter 

hemgång 

 

Innehållsanalys 

26 

anhörigvårdare, 

26 patienter 

Stort urval, tydlig 

redovisning i 

samtliga delar 

Endast 

kvinnliga 

anhörigvårdare 

deltog 

10 (medel) 

Studien 

inkluderas 

Differences in 

the experiences 

and support 

needs of family 

caregivers to 

stroke 

survivors: does 

age matter? 

Smith, S. D. 

Gignac, M. 

A. 

Richardson, 

D. 

Cameron, J. 

I. 

2008, 

Kanada 

Utforska erfarenheter 

och behov av stöd 

under 

återhämtningsfasen 

hos anhörigvårdare 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

9 

anhörigvårdare 

Etiskt resonemang 

redovisas, både 

män och kvinnor 

deltog i studien, 

riklig redovisning 

av metod, resultat 

och diskussion 

Få deltagare  13 (hög) 

Studien 

inkluderas 

Restructuring 

life: preparing 

for and 

beginning a new 

caregiving role 

 

Silva-Smith, 

A. L. 

2007,  

USA 

Utforska förberedelsen 

för den nya rollen som 

anhörigvårdare 

intervjuer, (1) efter 

akutinsjuknande, (2) 

efter en månad   

Beskriv typ av 

intervju 

 

Grundad teori 

12 

anhörigvårdare 

Både kvinnor och 

män deltog 

Ej tydligt etiskt 

resonemang 

13 (hög) 

Studien 

inkluderas  
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Studie Författare Publiceringsår, 

land 

Syfte Design och 

analysmetod 

deltagare Styrkor Svagheter Kvalitetspoäng 

Changes in 

activities of 

wives caring 

for their 

husbands 

following 

stroke 

Cao, V. 

Chung, C. 

Ferreira, A. 

Nelken, J. 

Brooks, D. 

Cott, C. 

2010,  

Kanada 

Utforska  

anhörigvårdares 

förändring av  fysisk 

aktivitet efter att 

anhörig drabbats av 

stroke 

Semistrukturerade 

intervjuer eller 

semistrukturerade 

telefonintervjuer 

 

Jämföresleanalys 

10 

anhörigvårdare 

Etiskt resonemang 

redovisas. Tydlig 

och riklig 

redovisning av 

samtliga delar 

 Få deltagare 14 (hög) 

Studien 

inkluderas 

Seeking 

harmony in 

the provision 

of care to the 

stroke-

impaired: 

views of 

Chinese 

family 

caregivers 

Lee, R. L. 

Mok, E. S. 

2011, 

Kina 

Utforska 

copingstrategier hos 

anhörigvårdare 

Intervjuer 

 

Grundad teori 

15 

anhörigvårdare 

Både män och 

kvinnor deltog i 

studien, stort urval, 

etiskt resonemang, 

tydlig och riklig 

redovisning av 

samtliga delar 

Inga relevanta 

svagheter 

funna 

13 (hög) 

Studien 

inkluderas 

The 

experience of 

being a 

middle-aged 

close relative 

of a person 

who has 

suffered a 

stroke, 1 year 

after discharge 

from a 

rehabilitation 

clinic: 

A qualitative 

study 

 

Bäckström, 

B. 

Sundin, K. 

2009, 

Sverige 

Utforska upplevelsen 

av att vara en 

medelålders nära 

anhörigvårdare till en 

strokedrabbad ett år 

efter hemkomst från 

rehabiliteringsvården 

Intervjuer 

 

innehållsanalys 

9 

anhörigvårdare 

Både män och 

kvinnor deltog i 

studien, stort urval, 

etiskt resonemang, 

tydlig och riklig 

redovisning av 

samtliga delar.  

Inga relevanta 

svagheter 

funna 

14 (hög) 

Studien 

inkluderas 

 

 

 


