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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är ett kroniskt tillstånd vilket drabbar hela familjen och innebär 
att många anhöriga får vårda den strokedrabbade i hemmet. Då anhöriga till en 
närstående med stroke antar en ny roll krävs ökad förståelse för konsekvenser av 
stroke. Familjefokuserad omvårdnad bör tillämpas av sjuksköterskan för att anhöriga 
ska stödjas och bli delaktiga i omvårdnaden. 

Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en närståendes som drabbats 
av stroke. 

Metod: En litteraturöversikt där resultatet byggs upp av 13 vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ design där en induktiv ansats använts utifrån Friberg´s femstegsmodell.  

Resultat: Stöd och kunskap krävs för att anhöriga ska kunna hantera vardagen. När 
det inte fanns tillräckligt med kunskap upplevde anhöriga en börda och oro för den 
närståendes hälsa och hur framtiden skulle te sig.  Stöd från sjuksköterskan var 
värdefullt för att kunna hantera vardagen. 

Slutsats: Anhöriga till den strokedrabbade upplevde att livet förändrades och att de 
fick ta ett stort ansvar. Då sjuksköterskan ser helheten och får förståelse för hur 
anhöriga upplever situationen kan de ge ett stöd i omvårdnaden. Genom att få kunskap 
om hur anhöriga upplever sin vardag kan sjuksköterskan utveckla förutsättningar för 
att kunna förbättra vården i bemötandet av anhöriga.  

Nyckelord: familjefokuserad omvårdnad, vårdgivare, kvalitativ forskning, stöd, 
kunskap, acceptans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Relatives´ experiences of living with a 
person affected by stroke  

 
Summary  
 
Main title: Relatives´ experiences of living with a person affected by stroke. 

Subtitle: A literature review  

Background: Stroke is a chronic condition that effects the entire family. This leads 
to many relatives having to care for the stroke affected person in the home enviroment. 
When relatives of a person with stroke enters a new role, an increased understanding 
of the concequences of stroke is required. In order for relatives to be supported and 
involved in nursing, the nurse should apply a family-focused nursing care.   

Aim: To describe relatives´ experiences of living with a person affected by stroke. 

Method: A literature review where the result is built of 13 scientific articles with 
qualitative design and an inductive approach was used based on Friberg´s five-
dimensional model.  

Results: Support and knowledge are required for family members to handle everyday 
life. Insufficient knowledge led to relatives experienced a burden and concern for the 
health of their relatives and what the future would be like. Support from the nurse was 
valuable in order to handle everyday life. 

Conclusion: Relatives of the stroke victim experienced that life had changed and that 
they had to take on a great responsibility. When the nurse has an understanding of how 
the relatives experience the situation, they can provide with support in nursing. By 
gaining knowledge of how relatives experience their everyday life, the nurse can 
develop the conditions for  a better response in the meeting with relatives.  

Keywords: family focused-care, caregiver, qualitative research, support, knowledge, 
acceptance 
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Inledning  

Stroke är en av de vanligaste och dödligaste dödsorsaken världen över och en orsak till 
funktionshinder (Torregosa et al., 2018). I Sverige lever omkring 30 000 människor 
med diagnosen stroke (Larsson et al., 2008). Stroke kännetecknas av flera symtom 
vilka påverkar det fysiska, psykiska och kognitiva välmåendet. Effekterna av 
sjukdomen lämnar personen med stroke beroende av andra för vård med dagliga 
aktiviteter. Vård av närstående kan medföra en enorm börda för anhöriga. En 
strokediagnos kan leda till att livet förändras och anhöriga påverkas av en stor 
osäkerhet och rädsla för vad framtiden ska leda till (Quinn, Murray & Malone, 2014). 
Kraven som ställs på anhöriga kan vara svårt att hantera vilket kan leda till 
psykologiska besvär (O´Sullivan, Fahim & Gagnon, 2018). Som en del av arbetet tar 
sjuksköterskan hänsyn till både närstående och anhöriga genom se de individuella 
behoven (Salisbury, Wilkie, Bulley & Shiels, 2010). Sjuksköterskan bör fokusera på att 
ge information och stöd till anhöriga i samband med omvårdnadsprocessen (Krieger, 
Feron & Dorant, 2017). För att stödja och uppmuntra alla familjemedlemmar är det 
viktigt att sjuksköterskan tillämpar familjefokuserad omvårdnad för att hela familjen 
ska få möjlighet till reflektion över den förändrade situationen (Östlund, Bäckström, 
Saveman, Lindh & Sundin, 2016). I litteraturöversikten analyseras vetenskapliga 
artiklar för att få tillgång till djupgående förståelse för anhörigas upplevelser av att 
vårda en närstående som drabbats av stroke.  

  

Bakgrund  

Stroke 

Varje år drabbas cirka 15 miljoner av stroke världen över. Det resulterar i att 5 miljoner 
avlider och 5 miljoner blir permanent funktionsnedsatta (Quinn et al., 2014). En 
sjukdomsdebut vid stroke sker vanligtvis hos personer runt 65 år och äldre (Camak, 
2015). En tidigare stroke är en riskfaktor för att drabbas av en ny stroke. I cirka 18 % 
till 30 % av de personer som har haft en stroke kommer att få en ny inom fem år 
(Sakakibara, Kim & Eng, 2017). En återkommande stroke är svårare och leder till ökad 
sjuklighet och dödlighet (Parappilly, Mortenson, Field & Eng, 2019).  

Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan vilket orsakar akuta 
neurologiska symtom (Socialstyrelsen, 2018). I medicinska termer definieras stroke 
som en cerebrovaskulär skada som resulterar i ett avbrott av blodflödet i hjärnan som 
orsakas antingen av blodpropp eller att det blir en blödning då något av blodkärlen 
brister. Detta leder till ischemi och skada på hjärncellerna (Camak, 2015). Stroke 
orsakas i 85 procent av en blodpropp och i cirka 10 procent av en blödning inne i 
hjärnvävnaden. Blödningen eller syrebristen leder till att hjärncellerna i den drabbade 
delen av hjärnan dör, vilket leder till en hjärnskada av en nedsatt funktion. 
Riskfaktorer vid stroke är hög ålder, stillasittande, diabetes mellitus, rökning, höga 
blodfetter, högt blodtryck, förmaksflimmer och övervikt (Socialstyrelsen, 2018). 
Riskfaktorer kännetecknas även av hög alkoholkonsumtion (Sakakibara et al., 2017).  

Symtom vid stroke kan inkludera ett brett område i svårigheter av fysiska, kognitiva, 
och psykologiska faktorer vilket inkluderar nedsatt rörlighet, talsvårigheter och 
depression (Quinn et al., 2014). Svårighetsgrad eller varaktiga symtom kan variera, 
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från lindriga till mer långvariga eller uttalade neurologiska funktionsbortfall. Vid 
stroke kan livshotande tillstånd uppstå och då behövs omedelbar vård för att minska 
risken av allvarliga hjärnskador (Socialstyrelsen, 2018).  

Anhörigvårdare 

Definitionen av en anhörigvårdare avser en släkting, partner, vän eller granne som har 
en nära personlig relation och ger omsorg för den vuxna närstående (Krieger et al., 
2017; Socialstyrelsen, 2014). Anhöriga har rätt till att erbjudas stöd av 
Socialtjänstlagen som ska underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
äldre, långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (SFS 
2001:453). I Sverige är drygt 1,3 miljoner personer anhörigvårdare till närstående med 
olika sjukdomsdiagnoser. Av dessa är minst 900 000 i arbetande ålder. 
Anhörigvårdare är vanligt i alla åldrar men är vanligast mellan 45-64 år 
(Socialstyrelsen, 2014).  

Sjuksköterskans stöd till anhöriga som har en strokedrabbad närstående 

Sjuksköterskor inom strokevården har en viktig uppgift i att stödja anhöriga till en 
närstående med stroke. Arbetet handlar om att stödja för att kunna hantera och 
anpassa livet efter de konsekvenser som följer efter en stroke (Burton & Gibbon, 2005). 
I patientlagen beskrivs att anhöriga till en person med sjukdom ska inkluderas i 
vårdkedjan och få möjlighet till delaktighet (SFS 2014:821). Sjuksköterskans uppgift 
inriktar sig på rehabilitering vilket handlar om att bevara livet och förebygga 
komplikationer. Psykologiska faktorer av problematiska tillstånd med långvariga 
konsekvenser för vardagen inkluderas. För att anhöriga ska kunna utföra praktiska 
uppgifter och samordning av dagliga aktiviteter måste sjuksköterskan involvera 
anhöriga i den dagliga omvårdnaden som grundar sig på individualiserad 
rehabilitering och att förbereda anhöriga till deras uppgift som anhörigvårdare. För att 
anhöriga ska kunna bli förberedda i sina nya uppgifter krävs det att sjuksköterskan 
hjälper dem med att erkänna sina egna behov (Aadal, Angel, Langhorn, Blicher 
Pedersen & Dreyer, 2018). 

Anhöriga till en närstående med stroke har ofta komplexa behov av vård som har sin 
grund i psykologisk stress, börda och minskad livskvalitet (Bäckström & Sundin, 
2009). Anhöriga som blir vårdgivare blir ofta snabbt i behov av stöd eftersom många 
vårdgivare utvecklar höga nivåer av ångest och belastning i denna tidiga fas. 
Sjuksköterskans uppgift är att vara uppmärksam på att ta reda på det fysiska och 
psykiska välbefinnandet hos anhöriga och vad som krävs för att hjälpa dem i att 
anpassa sig och hantera situationen (Quinn et al., 2014). Effekten av stöd påverkar 
anhöriga i att hantera problem som är viktigt för hantering av stress. Denna åtgärd kan 
minska nivåer av ångest (Lui et al., 2012). För att uppmärksamma familjens behov av 
vård är det betydelsefullt att sjuksköterskan har ett bra bemötande, att delge 
information och kunna erbjuda emotionellt stöd (Aadal et al., 2018). För att lyckas med 
detta behöver sjuksköterskan ha ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv (Östlund 
et al., 2016).  

Familjefokuserad omvårdnad 

En familjefokuserad omvårdnad innebär fokus på hela familjen som en vårdenhet, 
både på individen och familjens interaktion och ömsesidighet (Zigert, 2011; Östlund, 
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Bäckström, Lindh, Sundin & Saveman, 2015). Målet med familjecentrerad omvårdnad 
är att bevara hälsa i hälsofrämjande betydelse och befrielse från lidande på grund av 
sjukdom. Syftet med familjefokuserad omvårdnad är att skapa förändring och erbjuda 
stöd för nya uppfattningar, en ny mening och nya möjligheter för familjen (Östlund et 
al., 2015). Familjen definieras av de personer som anser sig själva som en familj och 
behöver inte vara knutna till varandra genom blodsband (Benzein, 2012).  

Den anhörige bör informeras om alla aspekter av stroke och dess konsekvenser med 
tanke på den närståendes förmågor samt att involvera anhöriga i att sätta upp 
rehabiliteringsmål. Anhörigas förmåga att hantera svåra situationer kan förbättras 
genom att vägleda dem i sin egen process av anpassning, uppmuntra dem att söka hjälp 
i tid och genom att lära dem färdigheter i hantering. I ett familjeinriktat 
tillvägagångssätt bör fokus vara på familjens problem och behov, lära sig att sätta mål, 
problemlösning och att använda sig av strategier. Det innefattar att resultaten bör 
handla om den närståendes fysiska, emotionella, kognitiva och sociala funktion. För 
anhörigas del innefattar det deras börda, livskvalitet och tillfredsställelse med vården 
och ett övervägande av familjens funktion bör göras. Det är betydelsefullt att dela 
kunskap, målsättning och beslutfattande med hela familjen. Sjuksköterskan behöver 
en inställning att se den anhörige som en person med behov, rättigheter och 
ambitioner (Visser-Meily et al., 2006).  

En positiv inställning till vårdandet kan gynna den drabbade och den som vårdar och 
även förstärka välbefinnandet för båda parter. Anhöriga har olika kunskap och 
erfarenheter i att vårda den närstående som drabbats av stroke, därför är det viktigt att 
ta hänsyn till individen för att på ett effektivt sätt stötta den som vårdar (Zhang & Lee, 
2017). Sjuksköterskan bör se den anhörige som en expert på sig själv och en lika 
partner i omvårdnadsprocessen. Alla faser i rehabiliteringsprocessen måste beaktas 
med styrka och behov hos alla familjemedlemmar (Visser-Meily et al., 2006).  

  

Syfte  

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en närstående som 
drabbats av stroke. 

 

Material och metod   

Design  

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt där befintlig forskning tagits 
fram, analyserats och sammanställts i ett nytt resultat (Friberg, 2017). 
Litteraturöversikten har utformats för att upprätthålla en evidensbaserad vård (Rosén, 
2017). Artiklar med kvalitativ metod eftersöktes där forskningen bygger på 
studerandet av människans levda upplevelser och erfarenheter av fenomenet som är i 
centrum och studeras i den naturliga miljön. En induktiv ansats har använts vilket har 
utgångspunkt i att studera upplevelser och erfarenheter av fenomenet (Henricsson & 
Billhult, 2017). 
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Urval och datainsamling  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier tillämpades för att avgränsa urvalet för att 
kunna besvara svara på syftet (Friberg, 2017a). Syftet var riktat mot vuxna anhörigas 
upplevelser av att leva med en närstående som drabbats av stroke, därför exkluderades 
artiklar där personer som var under 18 år från studien. Inklusionskriterier för 
artiklarna som valdes var att de hade en kvalitativ metod, skrivna på engelska, etiskt 
godkända samt peer-reviewed. Det gjordes en avgränsning i tid av artiklarna som 
skulle vara publicerade mellan 2010 och 2019 för att få aktuell forskning (Henricson & 
Billhult, 2017).  
 
Databaserna Cinahl och Medline användes vid sökning av vetenskapliga artiklar. Dessa 
databaser innehåller information om omvårdnadsforskning (Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2016). Cinahls erhåller artiklar med omvårdnadsfokus som är 
inriktat mot sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad. Medline omfattar medicinsk 
litteratur och tidskrifter inriktat mot omvårdnad (Willman et al., 2016). Genom att 
identifiera nyckelord i syftet, vilket var att beskriva anhörigas upplevelse av att leva 
med  en närstående som drabbats av stroke, valdes följande sökord: stroke, experience, 
caregiver, carer, relative, qualitative (Bilaga 1). För att kombinera, begränsa och 
specificera sökningen av artiklarna användes de booleska termerna OR, AND och NOT. 
Trunkering * användes för att få bredare sökning då alla ordens böjningar 
inkluderades, vilket gav ökad möjlighet till ett bredare resultat. Vid varje sökning 
granskades först titlarna för att sortera bort de träffar som inte var relevanta. 
Kontrollering gjordes också om materialet stämde överens med syftet samt inklusion- 
och exklusionskriterierna. 

Relevanta titlar och inledningar lästes först för att välja ut relevant litteratur som 
stämde överens med litteraturstudiens syfte. I nästa steg lästes artiklarna abstract och 
jämfördes med syftet. Av dessa valdes 18 ut för att läsas i sin helhet. Kvar blev 15 
artiklar som ingick i en kvalitetsgranskning för att bedöma om de kunde användas i 
litteraturöversikten. Kvalitetsgranskningsprotokollet från Avdelningen för 
omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping, användes för att säkerställa kvalitén på 
framtagna resultatartiklar. Kravet för att artiklarna skulle bli godkända i del 1 var fyra 
av fyra poäng, samt erhålla sex av åtta poäng i del 2 för att inkluderas i resultatet 
(Bilaga 2). I kvalitetsgranskningen ingick 15 vetenskapliga artiklar varav 13 godkända 
artiklar användes i resultatet. 

Dataanalys 

I studien användes Fribergs (2017b) modell för kvalitativ data. Fribergs (2017b) modell 
bestod av fem steg. I första steget lästes materialets resultatdel igenom flera gånger 
individuellt för att skapa en helhet och förståelse av innehållet. I det andra steget 
identifierades nyckelfynd i artiklarnas resultat som stämde överens med studiens syfte. 
Enskilt markerades nyckelfynden med färgpennor. De markerade nyckelfynden 
diskuterades och sammanställdes. I steg tre gjordes en sammanställning av artiklarnas 
resultat för att skapa en översikt av det valda materialet. I det fjärde steget 
identifierades likheter och skillnader. Innebörden av nyckelfynden i de olika 
grupperna, kopplat till syftet, diskuterades och sammanställdes för att bilda 
underkategorier. Enskilt markerades sedan kategorierna med färgpennor. I det femte 
steget resulterade de nya markerade kategorierna till en ny helhet. Det resulterade i sju 
tillhörande underkategorier. Genom analys skapade de sju underkategorierna tre 
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kategorier: Ett förändrat liv, Livet måste gå vidare samt Mötet med sjuksköterskan. 
Sammanställningen presenterades sedan i litteraturöversiktens resultat.  

Etiska överväganden 

Vid litteraturöversikten fanns ett etiskt övervägande med under hela studien. Det krävs 
ett etiskt godkännande för att skydda människor från att utnyttjas eller skadas vilket 
kräver respekt samt insikt i normer och värderingar. Syftet med etiken är att värna om 
människors värde och rättigheter genom lagar, riktlinjer och konventioner 
(Kjellström, 2017). I studierna har deltagarna rätt till att vara anonyma och ett 
informerat samtycke ska finnas. Detta innebär att deltagarna i studien skyddas från att 
utsättas för fara (Sandman & Kjellström, 2018).  

En uppsats på kandidatnivå behöver inte vid en litteraturöversikt genomgå en 
granskning av en etisk kommitté. Det krävs att författarna till uppsatsen använder 
information som är etiskt försvarbart och granskar de artiklar som används till arbetet 
noggrant (Kjällström, 2017). Enbart artiklar inkluderades i arbetet som erhållit etisk 
godkännande av en etisk kommité. I artiklar som inte tydligt skriftligt uttryckte ett 
etiskt godkännande kontrollerades istället tidskriften i fall de enbart publicerat etiskt 
godkända artiklar.  

Det föreligger risk för feltolkning i det etiska övervägandet då författarna vid en 
litteraturöversikt tolkar resultatet. Metodologiska kunskaper och begränsade 
kunskaper i förståelse av engelsk skrift bör beaktas till då det kan leda till orättvis 
bedömning av artiklarna (Sandman & Kjellström, 2018). Artiklarna har noga arbetats 
igenom och diskuterats för att inte riskera feltolkningar av språkets översättning och 
innehåll.   

 

Resultat 

I litteraturöversikten framkom, utifrån analysen av 15 utvalda kvalitativa artiklar och 
med utgångspunkt i studiens syfte, tre kategorier: Ett förändrat liv, Livet måste gå 
vidare samt I mötet med sjuksköterskan. Dessa kategorier med tillhörande 
underkategorier illustreras nedan i tabell 1.  
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Tabell 1 - Översikt av kategorier och underkategorier 

 

Ett förändrat liv 

En förändrad vardag 

Anhöriga upplevde att en stroke ledde till stora förändringar för sig själva och den 
närstående med en stroke (Satink, Cup, de Swart & Nijhuis-van der Sanden, 2018). 
Livet upplevdes som en långvarig och hård kamp (Bäckström & Sundin, 2010). 
Dramatiska förändringar uppstod vilket ledde till en omställning och utmaning för 
anhöriga (Arntzen & Hamran, 2016). 

Anhöriga upplevde att förhållandet med den närstående var det som hade förändrats 
mest Förändringarna gjorde att anhöriga upplevde att de inte hade ett jämlikt 
förhållande längre då de inte längre såg sin närstående med en stroke som sin partner 
(Satink et al., 2018). Anhörigas upplevelser av att leva med sin närstående resulterade 
i distansering av sig själva, skuldkänslor och sorg över förlorad förståelse. Vardagen 
utgjorde att det sociala nätverket försämrades och anhöriga träffade färre vänner 
(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Detta berodde på att det var lättare att 
stanna hemma på grund av de praktiska problem med att kunna gå ut och för att det 
var det bästa för den närstående (Bäckström & Sundin, 2010). Det leder till att 
anhöriga tar mindre tid till sig själva och upplevde detta som förlorad frihet till att få 
bestämma själva (Van Dongen et al., 2014).  

Det kunde upplevas problematiskt att uppmärksamma sina egna hälsobehov när den 
närstående krävde vård (Sundin, Pusa, Jonsson, Saveman & Östlund, 2018). 
Försämring av sin egen hälsa kunde anhöriga uppleva vara svårt att hantera (Cecil et 
al., 2011). Den förändrade personligheten hos deras partner och förändrade symtom 
uttrycktes svårt att förstå, såsom utmattning, försämring av initiativ, minnesförlust 
(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012) samt dysfunktionella konsekvenser och 
svårigheter med aktiviteter i det dagliga livet (Smith et al., 2018). En bidragande oro 
beskrevs vara en rädsla att den närstående skulle bli sämre och drabbas av en 
återkommande stroke (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Cecil et al., 2011). 
De kände sig oförberedda att identifiera en ny stroke och kunde inte känna igen 
symtomen (White et al., 2015).  

Att få ta ett större ansvar 

Kategori  

 

Underkategori  

 
Ett förändrat liv Förändringar i vardagen                              

Att få ta ett större ansvar                                        
Att känna sig frustrerad                                         

Livet måste gå vidare Att vara i behov av stöd                                      
Att vara i behov av acceptans  

I mötet med sjuksköterskan Att vara i behov av kunskap              
Vikten av ett bra bemötande 
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Förändringarna av en stroke resulterade i att anhöriga fick ta ansvar om sin närstående 
med stroke. Verkligheten av att ta hand om sin närstående med stroke handlade om 
att anhöriga nu gjorde mycket mer i hemmet (Gustafsson & Bootle, 2013). Det ledde 
till en upplevelse av en konstant tillgänglighet även när de inte befann sig med sin 
närstående (Satink et al., 2018). Anhöriga var tvungna att ta över ansvarsområden som 
den närstående tidigare själv hade utfört. Detta innebar upplevelser av 
arbetsbelastning då anhöriga var tvungna att täcka upp för sin närstående (Bäckström 
& Sundin, 2010; Satnik et al., 2018; Van Dongen et al., 2014) vilket kunde leda till en 
rollkonflikt. Svårigheter i hantering beskrevs av att plötsligt vara sin partners 
handledare istället för att känna sig som en partner i relationen (Satnik et al., 2018; 
Van Dongen, 2014). Anhöriga upplevde att det ökade ansvaret krävde behov av att 
planera och organisera sin vardag. Det kunde leda till begränsning av egna aktiviteter 
eftersom ansvaret tog upp mer tid (Gustafsson & Bootle, 2013). 

Ansvaret bidrog till att anhöriga upplevde oro för att stötta familjen ekonomiskt då de 
var själva med att ha ett jobb och ha tid med att hjälpa den närstående med nödvändiga 
uppgifter (Sundin et al., 2018). Anhöriga upplevde känslor av förlorad identitet genom 
att vara mer en vårdgivare till sin närstående med stroke och mindre än en jämlik 
partner i sin relation (Bäckström & Sundin, 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-
Ivanoff, 2012; Smith et al., 2018; Van Dongen et al., 2014). Anhöriga var ständigt i 
behov att alltid finnas till vilket begränsade dem i andra roller eller aktiviteter (Satnik 
et al., 2018). Rollförändringen gav upplevelser av skuld, trötthet och en följd av ett 
maktskift (Smith et al., 2018). Det upplevdes att omvårdnaden tog upp deras liv dygnet 
runt och den närstående fanns alltid i deras tankar. Omvårdnaden blev deras första 
prioritet (Bulley et al., 2010). 

Att känna sig frustrerad 

Det upplevdes frustrerande när anhöriga behövde planera möten av stöd med 
sjuksköterskan eftersom de inte var medvetna om var och vem de skulle kontakta för 
att få hjälp. Även om anhöriga hade fått information, upplevde de sig frustrerade över 
ansvaret och kom inte ihåg vad de hade fått för information. Frustration uttrycktes då 
anhöriga upplevde att ansvaret resulterade i att de inte fick hjälp och upplevde att de 
hade övergivits och var nervösa och rädda för allt (White et al., 2015). 

Anhöriga uttryckte sin frustration då de kände att de måste göra allt arbete. När en 
ökad börda och krav uppstår av att ta hand om sin närstående upplevde anhöriga att 
de blev känslomässigt påverkade. Det tog upp deras tid och energi. Det beskrevs som 
en konstant tid av omvårdnad och fysisk påverkan då anhöriga konstant behövdes för 
att assistera vid fysiska behov (Saban & Hogan, 2012). 

I situationer där anhöriga var tvungna att övervaka och vara tillgängliga för ta hand 
om sin närstående visade sig leda till att anhöriga upplevde sig trötta (Bäckström & 
Sundin, 2010). Tröttheten resulterade i mindre sömn (Saban & Hogan, 2012). Det 
gjorde även att anhöriga upplevde att de inte räckte till (Bäckström & Sundin, 2010).  

Livet måste gå vidare 

Att vara i behov av stöd 

Anhöriga upplevde att det var viktigt att få stöd för att hitta styrkan att hantera 
situationen och gå vidare (Arntzen & Hamran, 2016; White et al., 2015). Stöd var 
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viktigt för att upprätthålla sin förmåga att ta hand om sin närstående i framtiden 
(Gustafsson & Bootle, 2013). För anhöriga var behovet av stöd betydelsefullt för att 
lindra belastningen av omvårdnad (Smith et al., 2018). När anhöriga är i chock efter 
en stroke behövdes stöd från sjuksköterskan för att gå vidare. Anhöriga uppgav att de 
kunde ha upplevt mindre oro och utmattning med hjälp av stöd (Arntzen & Hamran, 
2016). 

Det uttrycktes ofta att anhöriga kände sig övergivna av familj och vänner (Saban & 
Hogan, 2012). Närvaron av vänner och släktingar i vardagliga aktiviteter uttrycktes 
värdefullt för att kunna dela känslor, ångest och oro vilket bidrog till gemenskap 
(Bäckström & Sundin, 2010; Saban & Hogan, 2018; Smith et al., 2018). Det framkom 
att kärleken inom familjen och respekt gav styrkor (Sundin et al., 2018). Det var viktigt 
att stödja varandra inom familjen med hjälp av humor för att hantera situationen 
(Arntzen & Hamran, 2016; Sundin et al., 2018). Det framkom också att möten med 
personer i liknande situationer var betydelsefullt då de delade en ömsesidig förståelse 
(Bäckström & Sundin, 2010; Satink et al., 2018). 

Stöd från sjuksköterskan upplevdes betydelsefullt (Lamontagne et al., 2019). 
Upplevelsen av att sjuksköterskan kunde ge stöd och hjälpa anhöriga att förstå hur de 
kunde hjälpa sin partner att hantera situationer var värdefullt (Satink et al., 2018). 
Stöd från sjuksköterskan uttrycktes som avgörande för deras återhämtning. Anhöriga 
behövde uppföljning för att hantera sin situation och undvika försämring att hamna 
på sjukhus. De uttryckte begränsad uppföljning av möten med sjuksköterskan samt 
rehabilitering i hemmet. En del anhöriga uttryckte behov av mer hjälp i hemmet för 
hantering av situationen (White et al., 2015).  

Att vara i behov av acceptans 

Anpassning till den nya verkligheten handlade om att erkänna svårigheter att vårda 
och acceptera det förändrade livet (Bäckström & Sundin, 2010; Saban & Hogan, 2018). 
Genom anpassningen kunde återhämtning och välmående säkerhetsställas (Cecil et 
al., 2011; Van Dongen et al., 2014). Genom förmågan att anpassa sig till olika 
situationer skulle det hjälpa anhöriga att övervinna hinder i kommande situationer 
(Sundin et al., 2018). Genom att förstå innebörden av situationen var en bidragande 
orsak till att kunna ha förväntningar och tro på framtiden. Det uttrycktes lättare att 
acceptera och försonas med situationen när anhöriga litade på sina egna förmågor och 
förståelse av sina begränsningar (Bäckström & Sundin, 2010).  

Ett positivt tänkande var viktigt för att inte förlora kontrollen över livet. När anhöriga 
tog tid till sig själva kunde de hantera aktiviteter i vardagslivet bättre och få lugn och 
ro och de blev mer avslappnade. De kunde uppleva att situationen förbättrades med 
tiden. Detta gjorde så att de kunde få tillbaka hopp och känsla av att kunna njuta av 
livet och välbefinnandet ökade (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

I mötet med sjuksköterskan  

Att vara i behov av kunskap 

När en händelse som stroke inträffar upplevde anhöriga att det inte fanns tillräckligt 
med kunskap om möjliga konsekvenser av stroke. Det upplevdes ett stort behov av 
förståelse om stroke i allmänhet och sin närståendes tillstånd (Cecil et al, 2011; 
Lamontagne et al., 2019). Anhöriga upplevde att informationen från sjuksköterskan 
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var bristfällig för att kunna förbereda sig efter en stroke. Detta var med särskilt 
avseende på medicinska tillstånd, till prognos av återhämtning och planering för 
omvårdnad (Lamontagne et al., 2019). För att anhöriga ska kunna hantera situationen 
upplevdes det svårt att förbereda sig om de inte fick några svar från sjuksköterskan. 
Det var svårt att känna sig förberedd om en återkommande stroke skulle inträffa och 
känna igen symtomen (White et al., 2015). Anhöriga upplevde att de inte hade fått 
kunskap om tillståndet på ett lämpligt sätt (Cecil et al, 2011). Det var svårt att få tillgång 
till rehabilitering, särskilt med tanke på att den närstående hade en 
funktionsnedsättning (Lamontagne et al, 2019). 

Sökandet av information upplevdes som en kamp för att få rätt hjälp och stöd och för 
att få något att hända. Därmed upplevdes en känsla av bristande engagemang från 
sjuksköterskan. När kunskapen var begränsad upplevdes stora arbetsbelastningar, 
känslor av frustration, osäkerhet och förlust av förtroendet för sjuksköterskan. 
Anhöriga upplevde att de var i behov av stöd när de individuella tillvägagångssätten 
inte räckte till (Bäckström & Sundin, 2010).  

Vikten av ett bra bemötande  

Det kan bli ett problem i mötet med sjuksköterskan om anhöriga inte är förberedda 
och sjuksköterskan inte har en tydlig kommunikation. En tydlig kommunikation 
ansågs vara en viktigt process i planering för att kunna ta ansvar. Ett tidigt möte i 
processen upplevdes som betydande för anhöriga då det här bidrar till en öppen dialog 
med funderingar och framtida planer med sjuksköterskan (Gustafsson & Bootle, 2013). 

Anhöriga upplevde att de inte blev förstådda i sin livssituation (Bäckström et al. 2010). 
Dålig information om återhämtning i rehabilitering påverkade anhöriga och kunde 
leda till orealistiska förväntningar. Det gav upplevelser av meningslöshet, oro och 
besvikelse (Smith et al., 2018). Anhöriga som fick vänta en längre tid innan de fick 
hjälp av sjuksköterskan upplevde oro eftersom de uppfattade att förseningen skulle 
kunna påverka deras förmåga att förbättra och på längre sikt påverka deras uppgift och 
livskvalitet (Lamontagne et al., 2019).  

Anhöriga kände tacksamhet när det fanns någon som tog sig tiden och lyssnade på 
deras problem (Cecil et al., 2011). Det var viktigt att sjuksköterskan förstod deras behov 
så att deras specifika situation kunde hanteras (White et al., 2015). Anhöriga var 
särskilt nöjda med de innovativa sätten som de blev bemötta på. Det kunde handla om 
en beskrivning av nästa steg, vilket hjälpte dem att föreställa sig nästa fas i 
rehabiliteringen. De upplevde en positiv kontinuitet i överföringen av information från 
sjuksköterskan (Lamontagne et al., 2019). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ metod för att besvara syftet som var att beskriva 
anhörigas upplevelser av att leva med en närstående som drabbats av stroke. Det var 
lämpligt att använda kvalitativ metod eftersom syftet handlade om upplevelser och 
kvalitativ metod skapar en ökad förståelse för upplevelser av ett fenomen. En 
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kvantitativ metod hade inte svarat på syftet eftersom metoden används vid 
observationer och mätningar (Henricson & Billhult, 2017). En induktiv ansats 
användes då syftet var att studera fenomenet med så lite förkunskaper som möjligt. En 
induktiv ansats är utmanande då förförståelsen kring området kan påverka 
analysprocessen (Priebe & Landström, 2017). Detta hade kunnat begränsa 
litteraturöversikten då anhörigas upplevelser av att vårda en närstående som drabbats 
av stroke eftersöktes i syfte. Med en induktiv ansats kunde ämnet studeras 
förutsättningslöst där resultatet kunde ställas mot en teori i diskussionen och att 
slutsatser kunde dras från erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Hade en deduktiv 
ansats istället använts hade resultatet istället blivit styrt av en teori och det riskerade 
att därmed att upplevelser som svarade på syftet skulle förbises, vilket kunde leda till 
sänkt tillförlitlighet (Henricsson, 2017).  

Sökningarna som utgjordes av Cinahl och Medline gav god träffsäkerhet vid 
artikelsökning och urvalet underlättades. Databaserna framställdes efter vald metod 
och syfte. Flera databaser har omfattande och bredare information som gjorde det 
möjligt att hitta ett större utbud av artiklar att granska. Det är aldrig tillräckligt att 
använda sig utav en sökning i en enskild databas. Vid all informationssökning är 
tillämpandet av sekundärkällor en mycket effektiv metod. Detta används genom att 
studera referenslistor och utvärdera om fler relevanta referenser finns där. Det är bra 
att använda sig utav sekundära sökningar för att utvärdera artiklars referenslistor som 
gör det möjligt att hitta andra intressanta artiklar och få fram ett relevant resultat 
(Östlundh, 2016). Litteratursökningar sammanställdes med stöd av Fribergs 
femstegsmodell vilket visade en tydlig struktur hur analysen av studien skulle 
genomföras och för att minimera risken för felaktigheter under arbetes gång (Friberg, 
2017). Stöd från bibliotekarien var till hjälp för att hitta relevanta sökord och som 
förenklade sökningen av artiklar.  

Begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och trovärdighet är 
anvisningar på att arbetet innehåller god vetenskaplig kvalitét. Egna erfarenheter 
utgjorde risk för att påverka tolkningen och egna slutsatser, vilket kunde ha försvagat 
studiens pålitlighet. För att uppnå en ökning av litteraturöversiktens trovärdighet 
rekommenderades att materialet skulle diskuteras med medstudenter och handledare 
för att få ett ytterligare förhållningssätt av tolkningen på materialet. Mellan författarna 
har individuell och gemensam granskning av materialet gjorts för att öka förståelsen 
och tolkningen av materialet. Trovärdigheten hade minskats om materialet hade delats 
upp mellan författarna då endast en tolkning av materialet genomförts. 
Analysprocessen i arbetet är tydligt beskriven vilket ökar bekräftelsebarheten 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Överförbarhet innefattar om resultaten är överförbart 
till andra grupper, situationer eller sammanhang. Bekräftelsebarhet, trovärdighet och 
pålitlighet behöver säkerställas för att vidare kunna diskutera överförbarheten 
(Mårtensson & Fridlund, 2017; Pettersson, 2017). 

Användningen av resultatartiklar som handlade om att leva med en närstående ökade 
trovärdigheten i litteraturöversikten eftersom det var av konkret information från 
anhöriga i materialet. I litteraturöversikten har två resultatartiklar som handlar om att 
vårda en närstående använts. Det framkom i dessa artiklar att det handlade om att 
vårda vilket kan ha försvagat litteraturöversiktens trovärdighet. För att skydda 
trovärdigheten granskades och diskuterades dessa artiklar för att försäkra sig om att 
innehållet var relevant.  
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De valda artiklarnas studier var genomförda i Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, 
Nederländerna, USA, Kanada och Australien. Varje land har ett unikt hälso- och 
sjukvårdssystem med eventuella skillnader mellan samtliga länder för att bedriva 
vård. Anhörigas upplevelser av att leva med en närstående som drabbats av stroke 
ansågs inte vara kopplade till de olika ländernas sjukvårdssystem eller välstånd. Därav 
ansågs resultatet vara trovärdigt och därmed överförbart.  

Resultatdiskussion  

Det som var utmärkande för de artiklar som använts i resultatet var den ständiga oro 
anhöriga kände för den närstående som drabbats av stroke. Negativa effekter och 
upplevelser för anhöriga var dominerande men även positiva upplevelser belystes.  

Den nya rollen som vårdare skapade en inre konflikt och identitetsförvirring för 
anhöriga. Detta bekräftar en studie där det beskrivs att om stroke sker plötsligt är 
anhöriga ofta dåligt förberedda att ta itu med konsekvenserna. Detta kan leda till att 
anhöriga kan uppleva en förlust av identitet, självständighet och socialt liv (Francois, 
Borgermans, Van Casteren, Vanthomme & Devroey, 2014). I den nya rollen som 
vårdare upplevde anhöriga sårbarhet och emotionell börda och en känsla av att inte 
räcka till uttrycktes. Detta kan styrkas i en studie med liknande upplevelser där 
anhöriga uttrycker att vid uppkomsten av stroke försämras deras självkänsla, i 
synnerhet i relationen med sin närstående i rollen som vårdare (Park & Kim, 2016).  

Dramatiska förändringar uppkom för familjen och omställningen efter en stroke var 
svår och upplevdes som en stor utmaning för anhöriga. Detta styrker en annan studie 
där anhöriga uttrycker att den första vårdperioden är svårast, eftersom de måste 
anpassa sig till en ny situation och förändringar i livet (Pucciarelli et al., 2018). Vidare 
kunde anhöriga känna sig oförberedda inför en oförutsägbar händelse som stroke och 
upplevde svårigheter i att anpassa sig till situationen på grund av brist på kunskap. En 
studie styrker detta då ansvaret i hemmet är en kritisk tid för anhöriga som kräver 
inlärning och anpassning (Ghazzawi, Kuziemsky & O´Sullivan, 2016). I resultatet 
framkom även att anhöriga uttryckte att omvårdnaden tog upp en stor del av deras tid, 
deras prioritet var den närstående. En tydlig utmaning för anhöriga var att de fick 
mindre tid för sig själva. Detta styrker en annan studie där anhöriga upplever att rollen 
som vårdare innebär minskad tid för egna aktiviteter vilket kunde ha en negativ effekt 
på deras egen hälsa (Bastawrous, Gignac, Kapral & Cameron, 2015). Anhöriga kan även 
uttrycka ett minskat socialt deltagande och förlust av sin frihet (Woodford, Farrand, 
Watkins & Llewellyn, 2018).  

Anhöriga beskrev en känsla av att de var tvingade att ta på sig ansvaret över 
omvårdnaden efter utskrivning till hemmet. Detta bekräftar en studie där anhöriga 
uttrycker att ett stort ansvar lades på dem och att det kunde kännas påtvingat att vårda 
den närstående (Barreca & Wilkins, 2008; Struwe Baernholdt, Noerholm & Lind, 
2013). Resultatet visade att anhöriga ville få tillbaka sin självständighet och mer fritid. 
Detta resulterade i stora skillnader för anhöriga och deras tidigare aktiva liv. Detta 
bekräftas av en annan studie där det framkommer att rollen som vårdare och det stora 
ansvaret tar mycket tid och energi och utmärks ofta av minskad individuell frihet och 
ökad känslighet av ansvar (Yu, Hu, Efird & McCoy, 2013). 

Vidare kände anhöriga ett ansvar i att vårda den närstående när personligheten 
förändrades hos den närstående. Anhöriga upplevde känslor av förlorad identitet 
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genom att vara mer en vårdgivare till sin närstående med stroke och mindre än en 
jämlik partner i sin relation. Detta kan styrkas i en annan studie där anhöriga upplever 
att de är tvungna att hantera betydande kognitiva, beteendemässiga och känslomässiga 
förändringar hos den närstående. Detta kan leda till en upplevelse av extrem trötthet 
och depression för anhöriga och kan hota både omvårdnaden i hemmets hållbarhet 
och återhämtning (Francois et al., 2014). Anhöriga upplevde den närståendes 
förändrade personlighet som svår att hantera. Detta bekräftas av en annan studie där 
anhöriga uttrycker att trots att de är införstådda med konsekvenserna av stroke 
upplever de svårigheter i att hantera sitt humör, vilket ger upphov till aggression och 
dåligt samvete (Katbamna, Manning, Mistri, Johnson & Robinson, 2017). Anhöriga 
beskrev att de kunde känna sig överväldigade då en panikattack plötsligt kunde uppstå 
då detta kunde skapa oro och ett försämrat välbefinnande. Detta bekräftas av en annan 
studie där det framkommer att en viktig faktor anses vara att anhöriga med förhöjda 
depressiva och oroliga symptom kan uppleva långsiktiga svårigheter att återuppta mål 
och roller (Woodford, Farrand Watkins & Llewellyn, 2018). 

Anhöriga lärde sig att anpassa sig till olika situationer. Detta kunde hjälpa dem att 
övervinna hinder i kommande situationer. Planering var en viktig komponent för att 
det ska vara möjligt att hantera vardagen för anhöriga. En annan studie visar att 
anhöriga som vårdar sin närstående en längre tid, spendera mer tid på omvårdnaden 
och utnyttjar resurser är delaktiga och mer benägna att tolerera hög motståndskraft. 
Erfarna anhöriga använder sig av planering tidigt i processen vilket visar på att de är 
mindre deprimerade, upplever lägre börda och effektivare kommunikation. God 
kommunikation inom familjen och problemlösning bidrar till styrka hos anhöriga i 
vårdandet av sin närstående (Malhotra et al., 2018). En annan studie bekräftar att 
anhöriga som använder sig av planering bidrar exempelvis till att bättre möta 
upplevelser av stress, förbättrat välbefinnande och livskraft (Yu et al., 2013). 

Vidare framkom det att anhöriga upplevde att information och kunskap vid stroke var 
bristfällig. Detta kan styrkas i en annan studie där anhöriga till den närstående 
upplever att de inte fått tillräckligt med informationen från sjuksköterskan (Ghazzawi 
et al., 2016). Andra studier visar att anhöriga kan uppleva en bristfällig information 
om komplikationer av stroke, personlighetsförändringar och risken för återfall (Bakas 
et al., 2016). I resultatet upplevdes det betydelsefullt att erhålla kunskap för att kunna 
informera sin partner så att en god vård kunde erbjudas. Detta bekräftas av en annan 
studie som belyser att sjuksköterskan som förstår anhörigas perspektiv och hur stroke 
påverkar det dagliga livet kan skapa meningsfull information för anhöriga (Danzl et 
al., 2016). 

Behov av stöd från sjuksköterskan var viktigt i den nya situationen i samband med att 
ta på sig ansvaret för den närstående. Sjuksköterskor som tog sig tid att lyssna ansågs 
vara betydelsefullt. Vidare bekräftar en studie att anhöriga upplever att samtal med 
sjuksköterskan bidrar det till att de kan hantera vårdandet (Östlund, Bäckström, 
Saveman, Lindh & Sundin, 2016). En annan studie beskriver att anhöriga upplever 
respekt för sjuksköterskor som ger ett känslomässigt stöd när de tar sig tid att samtala 
i mötet. Sjuksköterskor som integrerar för anhöriga utgör ett känslomässigt stöd i 
deras vård och detta resulterar i att kunna behålla lugnet i svåra situationer (Lehto, 
Kylmä & Åstedt-Kurki, 2019).  Genom att tillämpa en familjefokuserad omvårdnad ses 
familjen som en enhet, vilket utgår ifrån ett systematiskt förhållningssätt. Detta 
innebär att fokus läggs på hela familjen, inte bara den enskilde individen. Det är av stor 
vikt att inkludera anhörig i situationen då detta kan stärka dem och känna 
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tillfredsställelse i rollen som vårdare. Sjuksköterskan behöver i mötet med anhöriga 
vara tillmötesgående och ge dem möjlighet till delaktighet för att skapa en fungerande 
vardag och bästa möjliga vård för den strokedrabbade närstående (Benzein, Hagberg 
& Saveman, 2017). Genom att uppmärksamma anhöriga och närstående, enskilt och 
tillsammans, kan leda till en förbättrad vård (Achten, Visser-Meily, Post & Schepers, 
2012). Har sjuksköterskan kunskap om stroke och kan förbereda anhöriga med 
information upplever anhöriga ett stöd i deras roll och en hjälp för att hantera de krav 
som ställs på dem (Cecil, Thompson, Parahoo & McGaughan, 2013). 

Ett positivt tänkande för anhöriga var viktigt för att inte tappa kontrollen över livet.  
En studie bekräftar detta där det framkommer att positiv attityd är viktigt för att 
anhöriga ska se vården som en naturlig del av livet och inte som en börda (Cecil et al., 
2013). Vidare har en sådan faktor visat påverkan på anhörigas roll som ett stöd i rollen 
för hantering av situationen. I resultatet framkom även att några anhöriga upplevde 
att med tiden förbättrades situationen. Anhöriga kände sig mer avslappnade i 
relationen med sin närstående och fick mer tid för sig själva vilket resulterade i ett ökat 
välbefinnande. Detta bekräftas i en annan studie där anhöriga upplever en ökad 
uppskattning av livet i vårdandet av sin närstående. Vårdandet resulterar i nya 
färdigheter för anhöriga. Anhöriga kan hantera situationen och övervinna 
svårigheterna vilket resulterar i ökad självkänsla, inre styrka och en känsla av 
behärskning (Mackenzie et al., 2007).   

 

Slutsatser 

Litteraturöversikten visar att en närståendes insjuknande i stroke innebär stora 
förändringar i vardagen för den anhörige. Det nya livet som anhörig till närstående 
som drabbats av stroke kräver anpassning, kunskap och delaktighet för att vårda den 
strokedrabbade på bästa sätt. Anhöriga upplever otillräckligt stöd från sjuksköterskan  
och belyser vikten av relevant information och utbildning. Information och kunskap 
gällande stroke upplevs vara bristfällig. Anhöriga upplever ett stort ansvar i att vårda 
den närstående. Emotionella känslor som sårbarhet och oro infinner sig och behovet 
av stöd från familj och sjuksköterskan är stort. I omvårdnaden är det viktigt att 
sjuksköterskan lyfter fram anhöriga, där behovet av stöd och delaktighet kan förbättra 
anhörigas komplexa situation. 

I mötet med sjuksköterskan är det viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för 
anhöriga och därmed en helhetssyn. För att kunna uppnå en familjefokuserad 
omvårdnad är det av stor betydelse att ha kunskap och en profession som bygger på 
respekt. Sjuksköterskan kan med stöd av kunskapen i litteraturöversikten som möter 
anhöriga lättare förstå deras livssituation. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 
bekräftar hela familjen och visar empati, respekt och trygghet för att kunna bygga en 
ömsesidig relation. Detta kan främja hälsa, delaktighet och ett existentiellt 
välbefinnande.  Genom att ta hänsyn till familjefokuserad omvårdnad kan 
sjuksköterskan bättre identifiera anhörigas behov genom deras livssituation.   

 

Klinisk implikation 
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Denna litteraturöversikt kan ge ökad kunskap om anhörigas upplevelser av att leva 
med en närstående som drabbats av stroke. Detta kan användas av sjuksköterskan för 
att öka kvaliteten i vården av personen som är drabbad av stroke men också öka 
förståelsen av att vara närstående.  Som sjuksköterska är det viktigt att informera 
anhöriga och patient om sjukdomen och hur det kommer påverka den drabbade 
emotionellt och fysiskt. Det är viktigt för att öka förståelsen och kunskapen för den 
anhörige. Den anhörigas unika familjesituation bör utvärderas av sjuksköterskan för 
att skräddarsy och tillhandahålla relevant information och utbildning. Detta ger 
anhöriga en möjlighet att vara delaktiga i vården.     

I mötet med anhöriga och den strokedrabbade skulle det vara värdefullt att tillämpa 
ett familjefokuserat förhållningssätt då anhörig kan ges möjlighet att vara delaktig i 
den nya situationen som uppkommit. Den anhörige har en stor del i processen och kan 
påverka upplevelsen av sjukdom och ohälsa. Sjuksköterskan bör bjuda in till en dialog 
och möta den anhörige på ett tillmötesgående och respektfullt sätt för att skapa en bra 
kommunikation så att ett förtroende kan byggas upp. En trygg relation kan då skapas 
mellan sjuksköterska och anhöriga. Vidare bör sjuksköterskan vara lyhörd och lyssna 
på familjens upplevelser för att få en ökad förståelse. Då behovet av stöd för anhöriga 
är en stor del är det betydelsefullt att sjuksköterskan kan identifiera dessa behov.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
En ökad implementering av forskning om anhörigas upplevelser av att leva med en 
närstående som drabbats av stroke är av värde för att sjuksköterskan ska få en ökad 
förståelse och kunskap. Detta kan generera i ett förbättrat bemötande och omvårdnad. 
Ett samarbete byggt på tillit och respekt mellan sjuksköterskan och anhörig är av stor 
betydelse. Detta samarbete kan bidra till ökat självförtroende och känsla av stöd när 
den närstående återvänder till hemmet. Framtida forskning måste därför utformas för 
att utveckla och utvärdera insatser som fokuserar på att bedöma familjens kunskaper 
och omständigheter. Som sjuksköterska är det viktigt att stötta anhöriga och öka deras 
kunskap om den närståendes tillstånd. Detta för att stärka anhörigas självförtroende 
och känsla av att hantera den nya situationen.  
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