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Sammanfattning 
 

 

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till död och funktionsnedsättning. Det är främst personer 

över 65 år som drabbas. Fysisk, psykisk och social påverkan förekommer ofta. Hjärninfarkt och 

hjärnblödning är de två orsakerna till stroke och högt blodtryck är en bidragande orsak. Symtom 

på stroke kan till exepmpel vara förlamning eller talsvårigheter. Att bli sjuk eller uppleva ohälsa 

innebär påfrestningar och omställningar i livet för hela familjen. Syftet var att beskriva hur 

partnern påverkas av att leva med en person som drabbats av stroke. Litteraturöversikt har valts 

som design och tolv artiklar, som är kvalitetsgranskade och etiskt godkända, har inkluderats i 

resultatet. De databaser som användes var CINAHL, Medline och PsycInfo. Artiklarna 

analyserades i fem steg. I resultatet framkom sex teman: Förändringar i hälsan, Förändringar i 

relationen, Förändringar i vardagslivet, Förändringar inför framtiden, Vägen tillbaka till det 

tidigare livet och Behovet av stöd och information. Det framkom att deltagarna upplevde stora 

individuella förändringar som var fysiskt och psykiskt påfrestande. Partners upplevde att deras 

hälsa också påverkades negativt. De upplevde även sociala förändringar, till exempel isolering 

i hemmet. Det framkom i artiklarna att god kunskap och information hade underlättat 

bearbetningen av situationen. Partnerna upplevde att deras ansvar för sin livskamrat hade ökat 

i samband med strokehändelsen. I diskussionen diskuterades vikten av information och kunskap 

för att upprätthålla god hälsa.  

  

 

 

Nyckelord: partner, stroke, familjefokuserad omvårdnad, litteraturöversikt, kvalitativ 

Summary 
 

 

Stroke is one of the most common causes of death and disability. It´s most common that people 

who are older than 65 years is affected. Physical, mental and social symptoms are common 

occurrences. Cerebral infarction and haemorrhage are the two causes of stroke and may occur 

because of high blood pressure, among other factors. Symptoms may present themselves as 

paralysis and dysarthria. Being sick or experience poor health can cause stress in life for the 

whole family. The aim of this study was to describe how the spouse is affected by living with 

a person affected by stroke. Literature review has been chosen as design, twelve articles, that 

has been quality and ethical approved is included in the result. Databases used in this study 

were CINAHL, Medline and PsycInfo. These articles were analyzed with five steps. In the 

result, six themes emerged: Changes in health, Changes in the relationship, Changes in 

everyday life, Changes for the future, Finding a way back to a normal life and The need for 

information and support. The result of the studies showed that the participants experienced 

individual changes that physical and mentally demanding. The spouses experienced that their 

health was affected negatively. They also experienced social changes in their lives, such as 

isolation. It emerged from the studies that knowledge and information was important, but was 

inadequate. The participants experienced that their responsibility for their sick partner had 

increased after the stroke. The importance of information and knowledge to maintain good 

health was also discussed in the conclusion.   

 

Keywords: spouse, stroke, family centered care, literature review, qualitative studies 
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Inledning 
 

Stroke, apoplexia cerebri, är en av de vanligaste anledningarna till död och 

funktionsnedsättning och därmed ett viktigt prioriteringsområde inom vården. Tidig akutvård 

krävs för att prognosen ska bli så bra som möjligt och för att minska omfattningen av 

skadorna. (Hamilton, McLaren, & Mulhall, 2006) En studie visar att stroke är den vanligaste 

dödsorsaken hos kvinnor och den tredje vanligaste hos män (Fuentes et al., 2012). I USA 

drabbas ca 780 000 personer av stroke årligen (Demaerschalk, Hwang, & Leung, 2010) och i 

Sverige drabbas cirka 30 000 personer (Wergeland, Ryen, & Ødegaard-Olsen, 2011). Hög 

ålder är en riskfaktor och eftersom antalet äldre ökar kommer det leda till fler incidenter. De 

som drabbas av stroke är oftast över 65 år. (Demaerschalk et al., 2010; Wergeland et al., 2011) 

Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården. Till följd 

av detta har de flesta stora sjukhus speciella strokeenheter med specialiserad personal. Att 

drabbas av stroke är dramatiskt och påverkar patienten psykiskt, fysiskt och socialt. 

(Wergeland et al., 2011) Familjen, vänner och andra sociala relationer är för många människor 

viktigt i den fysiska, emotionella och sociala miljön. Att bli sjuk eller uppleva ohälsa kan 

därmed innebära påfrestningar och omställningar i livet för hela familjen. (Benzein, Hagberg, 

& Saveman, 2009) 

 

 

Bakgrund 
Stroke 
Det två orsakerna till stroke är hjärninfarkt och hjärnblödning. Infarkten står för 85 % av 

fallen medan hjärnblödning står för 15 %. (Hedner, 2010) Hjärninfarkt kan uppstå genom en 

aterosklerotisk förträngning eller tilltäppning i ett av hjärnans blodkärl, som leder till en 

försämrad tillförsel av blod (Hedner, 2010; Wergeland et al., 2011). Detta gör att det uppstår 

en syrebrist i den delen av hjärnan. Det resulterar i att nervceller dör eller skadas och en 

hjärnskada uppstår. (Wergeland et al., 2011) En hjärnblödning, haemorrhagia cerebri, orsakas 

av att en artär i hjärnan eller hjärnhinnan brister och en blödning uppstår. Den vanligaste 

orsaken till detta är en aterosklerotisk försvagning av kärlväggen. Uppstår blödningen i 

hjärnan kallas det intracerebral blödning och om den uppstår i hjärnhinnan kallas det 

subaraknoidal blödning. (Wergeland et al., 2011) Det finns även en annan typ av stroke som 

kallas för ” Transitorisk Ischemisk Attack” (TIA). Detta är små korta förträngningar/proppar 

som kroppen själv snabbt löser upp. För att klassas som en TIA ska symtomen helt förvinna 

inom 24 timmar. (Wergeland et al., 2011) 

 

Riskfaktorer 

 

Det finns flera faktorer som ökar risken att drabbas av stroke. Några av dessa är högt 

blodtryck, hög ålder, diabetes, höga blodfetter, rökning, hög alkoholkonsumtion, fysisk 

inaktivitet, högt intag av salter och fetter, hjärtsjukdomar, karotisstenos och sömnapné. 

(Fuentes et al., 2012) Låg socioekonomisk status har också visat sig vara en stor riskfaktor för 

att drabbas av stroke (Addo et al., 2012). 
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Symtom 

 

Symtomen kan variera väldigt mycket mellan varje individ. Detta beror på omfattningen av 

skadan, var den är belägen och hur den utvecklas. (Hedner, 2010) Man kan dela in symtomen 

i tre kategorier. Motoriska- sensoriska- och neuropsykologiska symtom. De motoriska 

symtomen kan innefatta förlamning, som kan variera från pares till total paralys, 

sväljsvårigheter, balansrubbning och muskeltonus där man delvis kan förlora kontrollen över 

musklerna. Sensoriska symtom kan vara nedsatt sensibilitet och synrubbningar. 

Neuropsykologiska symtom visar sig som kognitiv svikt och förekommer hos 70 % av 

patienterna i akutfasen. Neglekt, agnosi, svårigheter med rums-, kropps-, tidsuppfattning och 

apraxi är symtom inom den neuropsykologiska kategorin. Dessa symtom kan i sin tur ge 

problem som inkontinens, förstoppning, kommunikationsproblem och psykiska förändringar. 

(Wergeland et al., 2011) Att ha känslan av att vara fången i sin egen kropp då man inte kan 

kommunicera eller koordinera sina kroppsrörelser som tidigare. Eller känsla av att förlora sin 

tidigare identitet genom att inte kunna hantera situationer som man tidigare klarat av och nu 

istället blev stressad och orolig över. Detta kan få de strokedrabbade patienterna att uppleva 

en deprimerande och jobbig vardag som följd av symtomen. (Kouwenhoven, Kirkevold, 

Engedal, & Kim, 2012)  

 

Behandling 

 

Tiden från att symtomen debuterat avgör vilken behandling som kan och ska vidtas. Den 

medicinska behandlingen beror på om det är en infarkt eller blödning. På sjukhuset görs en 

noggrann neurologisk undersökning för att klargöra exakt vilken typ det rör sig om. Det har 

avgörande betydelse för behandlingen. Vid hjärnhinneblödning måste en kirurgisk behandling 

utföras mycket snabbt. Vid blödning i hjärnan övervägs kirurgisk behandling. Nyare studier 

har visat att patienter inte får så stor effekt av den behandlingen. Vid en infarkt övervägs 

trombolysbehandling om det kan startas inom 3 timmar efter att symtomen debuterat. 

(Wergeland et al., 2011)  

 

Rehabilitering 

 

Efter att man har fått en stroke bör rehabiliteringen starta omgående för att återuppbygga de 

drabbade delarna utav hjärnan. Det är också viktigt att en fysisk rehabilitering påbörjas för 

förhindra muskelsvaghet. Det är viktigt att personen som blivit drabbad får hjälp och stöd i 

rehabiliteringsprocessen. Sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, logopeder och 

arbetsterapeuter har ett viktigt ansvar och en stor roll i den här processen. (Hedner, 2010) Att 

få hjälp kan påverka patientens ork, vilja och känslomässiga inställning (Willman, 2009). 

Rehabiliteringen bör så snabbt som möjligt flyttas till hemmet då det har en väldokumenterad 

positiv effekt på återhämtningen (Wergeland et al., 2011). Rehabiliteringsperioden kan vara en 

svår tid för den strokedrabbade, då självförtroendet och modet ofta kan minska. Detta kan 

leda till att man inte vågar göra saker som tidigare eller tro på sin återhämtning (Beesley, 

White, Alston, Sweetapple, & Pollack, 2011). De strokedrabbade kan uppleva det jobbigt och 

besvärligt att hela tiden behöva förlita sig på någon annan, till exempel att få hjälp till 

toaletten. Men de strokedrabbade kan även känna stor glädje och tacksamhet för all den hjälp 

de får från familj och vänner. (Ahuja et al., 2013) 
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Sjuksköterskans roll 
 

Sjuksköterskans roll innefattar fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa enligt ICN:s grundläggande etiska kod för 

sjuksköterskor (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Målsättningen för omvårdnaden är 

att planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet för patienten. 

Omvårdnaden ska planeras individuellt för den enskilda patienten, för att främja deras 

enskilda behov. (Engström, Nilsson, & Willman, 2005) 

 

Socialstyrelsen har en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som är en riktlinje för hur de 

ska förhålla sig, samt vilken helhetssyn på människan de bör ha. Det innebär bland annat att 

sjuksköterskan ska ha en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, visa omsorg 

och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet, visa öppenhet och respekt för 

olika värderingar och föra patienters och/eller närståendes talan när de har önskemål eller 

behov utav detta. (Socialstyrelsen, 2005) 

 

Sjuksköterskan har ett viktigt och måste vara snabba med att upptäcka tecken på insjuknande 

och symtom. Det är också viktigt att hjälpa patienten och de anhöriga med att förbereda sig på 

de stora förändringar som kan uppstå i framtiden. I Sjuksköterskans roll finns sex olika 

områden inom omvårdnad för strokepatienten. (Engström et al., 2005) 

 

* Att bedöma risker och vidta förebyggande åtgärder. 

* Koordinera och samordna vården mellan de olika vårdprofessionerna. 

* Teknisk och fysisk omvårdnad innefattande läkemedelsadministration, såromläggning och 

personlig hygien. 

* Fortsätta rehabiliteringen av de olika träningsmomenten och att integrera de i det dagliga 

livet. 

* Finnas där för patienten som ett känslomässigt stöd genom att hjälpa dem att finna 

strategier, förklara och uppmuntra. 

* Involvera anhöriga genom att stödja, informera och vara en kontakt vid frågor och 

funderingar.  

 

Det kan bli en väldigt kaotiskt situation vid ett strokeanfall och det är viktigt för 

sjuksköterskan att vara medveten om sitt ansvar och sköta vården på ett respektfullt sätt. Det 

ställs stora krav på sjuksköterskan som måste bestämma vårdåtgärder trots att det många 

gånger kan vara svårt att kommunicera med patienten. Det kan vara lika oväntat för de 

anhöriga och närstående när någon drabbas och det kan vara lika stor chock för dem. Det kan 

leda till att de behöver lika mycket omsorg från vården som den strokedrabbade. (Rejnö, 

Danielson, & von Post, 2013) 

 

 

Familjefokuserad omvårdnad 
 

Definitionen av en familj är enligt Benzein (2012) en emotionell utgångspunkt som prioriterar 

de känslor som finns mellan olika individer. Det innebär också att familjen utgörs av de 

personer som själv definierar sig som en familj. Dessa behöver inte vara förbundna genom 

blodsband eller lag. En familj har ett systemiskt förhållande där en förändring hos en medlem 

påverkar även de resterande medlemmarna. Med tanke på denna påverkan är det viktigt att ta 

hänsyn till alla familjemedlemmar då dessa kan bidra till att minska lidande och förbättra 

hälsa hos samtliga. Familjemedlemmar kan ibland tro att sjukdomen bara involverar den 
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strokedrabbade. (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2012b) Därför är det viktigt att som 

sjuksköterska se till varje enskild situation och arbeta för att involvera hela familjen för att 

förbättra chansen till förbättrad hälsa (Wright & Leahey, 2013). Att vara närstående vårdare 

till en sjuk person kan en svår uppgift och detta förbises ibland av den ordinarie 

vårdpersonalen. Det är lätt att familjemedlemmar hamnar i bakgrunden om fokus enbart läggs 

på den strokedrabbade. Genom att se familjen som en enhet och anta ett systemiskt 

förhållningssätt, som fokuserar på bland annat relationer, mönster, interaktioner och 

funktioner, så inkluderas alla i vården vilket kan ge stora positiva effekter om alla får säga sin 

åsikt och sina önskemål. (Benzein, Hagberg, et al., 2012b; Wright & Leahey, 2013) 

 

Man kan ha olika perspektiv på samma situation genom olika synsätt och värderingar och om 

människor kan se varandras perspektiv ökar chansen till förståelse mellan människorna. FFO 

fokuserar på att familjen som helhet tillsammans med sjuksköterskan bestämmer hur stor del 

familjen ska ha i omvårdnaden. Huvudsyftet är att identifiera de resurser som familjen har 

tillsammans och som kan bidra till en förbättrad hälsa. (Benzein et al., 2009) Detta kan 

uppnås genom att sjuksköterskan tar ansvar för och håller i hälsofrämjande samtal. Detta kan 

användas inom vården när någon har drabbats av ohälsa och/eller sjukdom. Modellen är inte 

begränsad till någon speciell sjukdom utan kan användas som en strategi för att förbättra hälsa 

för individer och familjer. Det kan initieras av antingen vårdpersonal eller familjemedlemmar. 

Modellens struktur består generellt av tre samtal, ett avslutande brev och uppföljning. Tiden 

på samtalen och tiden mellan samtalen kan variera och anpassas till varje specifik situation. 

Syftet med samtalen är att skapa möjlighet för positiv utveckling för individer och familjer till 

att leva med sjukdom och ohälsa. (Benzein, Hagberg, Saveman, & Christen, 2012) 

 

 

Partner till en kroniskt sjuk person  

 

Partner är en del av anhörig/närstående och kan definieras på olika sätt. I arbetet har författarna 

valt att definiera partner som make/maka eller en man/kvinna i ett förhållande. (Bäckström, 

2010) 

 

Tidigare studier visar att desto större osäkerhet partnern kände i sin situation, desto mer 

påverkades kommunikationen mellan paret på ett negativt sätt. Det visar en artikel som 

fokuserade på patienter med en kronisk sjukdom, samt deras partner och hur de upplever 

osäkerhet och motgångar som följd av sjukdomen. (Checton, Greene, Magsamen-Conrad, & 

Venetis, 2012)  

 

En studie av Baanders (2007) fokuserar på vad som påverkar partner till en kroniskt sjuk 

individ. Mer än hälften av partnerna menade att de upplevde en negativ förändring i deras 

vardagliga liv. 20 % av partnerna upplevde en förändring i det sociala livet med mindre tid för 

sociala aktiviteter som exempel. Det framkom i artikeln att så många som 65 % av partnerna 

även upplevde positiva känslor i situationerna. Långsiktig utmattning hos patienten påverkar 

partnerns personliga liv och sociala relationer till största del negativt. (Baanders & Heijmans, 

2007)  

 

Partners till kroniskt sjuka individer upplevde stora begränsningar i vardagen. Till exempel 

ville partnerna inte lämna sin kroniskt sjuka partner ensam i hemmet. Partnerna kände att de 

var tvungna att ge upp mycket av sin tidigare livsstil för att alltid finnas till hands ifall något 

oväntat skulle hända. Partnerna upplevde att det blev mer och mer rutiner i vardagen. Detta 

gjorde att de spontana aktiviteter som paren tidigare kunde utföra uteblev. Om de ville resa 
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bort krävdes mycket förberedelse och planering vilket upplevdes som belastande av partnerna. 

Det krävdes mycket tid till att vårda den kroniskt sjuka partnern. (Eriksson & Svedlund, 2006) 

Det ledde till att sociala aktiviteter såsom att umgås med vänner, bekanta och familj minskade 

(Eriksson & Svedlund, 2006; Mårtensson, Dracup, & Fridlund, 2001; Ågren, Evangelista, & 

Strömberg, 2010). Partnern upplevde irritation och frustration över att behöva utföra mer 

sysslor hemma, de sysslor som paret tidigare hjälpts åt med. (Eriksson & Svedlund, 2006; 

Ågren et al., 2010) Utöver dessa känslor kunde partnerna även uppleva ångest, på grund av att 

de blev mer medvetna över sin kroniskt sjuka partners dödlighet. Detta kunde leda till en 

känsla av ensamhet då de inte viste vad som skulle hända i framtiden. (Eriksson & Svedlund, 

2006) 

 

En tredjedel av partners till patienter med kronisk hjärtsvikt upplever att vara vårdare för sin 

partner som måttligt påfrestande. Bördan de upplevde minskade när den mentala hälsan hos 

partnern var bättre, den fysiska hälsan hos patienten var bättre och när partnern upplevde 

kontroll över sjukdomssituationen. (Ågren et al., 2010) Vårdplanen för den kroniskt sjuka 

patienten kunde ändras ofta, vilket ställde stora krav på partnern att ständigt behöva anpassa 

sig på nytt inför situationen. Detta upplevdes påfrestande för partnern. (Eriksson & Svedlund, 

2006) 

 

Stroke är en kronisk sjukdom som kan påverka anhöriga och närstående (Rejnö et al., 2013). 

Eftersom stroke är en omfattande sjukdom som drabbar människor i hela världen känner 

författarna att det är intressant att se hur partnern till en strokedrabbad person upplever sin 

livssituation.  

 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva hur partnern påverkas av att leva med en person som drabbats av 

stroke. 

 

 

Material och metod 
 

Design 

 
Litteraturöversikt har valts som design för att det ger en bred och övergripande bild över hur 

forskningsläget ser ut idag. Inom sjukvården är det viktigt med evidensbaserad omvårdnad.  

Detta för att utveckla och förbättra omvårdnaden och ge de verksamma sjuksköterskorna den 

senaste uppdaterade informationen inom området. Det produceras årligen mer än en miljon 

medicinska artiklar, med tanke på detta är det väldigt svårt att ta del av all denna information 

och därför behövs detta samlas för att kunna ge en överblick av kunskapsläget. (Rosén, 2012) 

En litteraturöversikt innebär att man sammanställer tidigare forskning inom kunskapsområdet 

för att få en uppfattning om vad som studerats. Vilka metoder eller teoretiska utgångspunkter 

som använts kan vara några aspekter i detta. (Friberg, 2012b) Kvalitativa studier har valts 
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eftersom det ger en mer personlig bild av partnerns situation, erfarenheter och för att få en 

djupare kunskap (Patel & Davidson, 2003).  

 

Urval och datainsamling 
 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara peer-reviewed, skrivna på engelska, vara 

etiskt granskade och publicerade 1998 - 2013.  

 

I datainsamlingen har de primära sökorden varit ”spouse*” AND ”stroke*”, för att detta är de 

huvudsakliga begreppen i syftet. Fritextsökning och specialiserad sökning har använts i 

samtliga sökningar då det inte fanns lämpliga ämnesordstermer. Sökningarna gjordes i 

CINAHL, Medline och PsycInfo. Valet av dessa sökmotorer har varit att de fokuserar på 

material inom omvårdnad, medicin och psykologi. (Karlsson, 2012) Samtliga 

sökkombinationer (tabell 1) resulterade i 751 träffar, där samtliga titlar lästes, 154 abstract 

lästes och 29 lästes i fulltext. Av dessa bedömdes 11 svara på syftet och kvalitetsgranskades 

sedan. Alla kvalitetsgranskade studier inkluderades. (Friberg, 2012a) Ytterligare en sökning 

gjordes i CINAHL med sökorden ”significant other*” AND ”stroke*” och gav en relevant 

titel men valdes bort då den var kvantitativ (Östlundh, 2012). Enligt Friberg (2012) är det 

viktigt att man börjar med att fundera över sökord och bestämma sökstrategier för att få så 

relevanta träffar som möjligt (Friberg, 2012b). 

En sekundärsökning har gjorts genom att gå igenom referenslistorna i de artiklar som klarat 

kvalitetsgranskningen. I denna sekundärsökning hittades 1 relevant artikel. (tabell 2) 

(Östlundh, 2012) 

 

    

Tabell 1: Översikt av datainsamling 

Databas Sökord Antal  

träffar 

Lästa 

abstract 

Fulltextläsning Kvalitetsgrans

kade 

Använda 

artiklar i 

resultatet 

CINAHL ”spouse*” 

AND ”stroke*

” 

216 66 22 9 9 

Medline ”spouse*” 

AND ”stroke*

” 

248 45 16 (10*) 1  1 

PsycInfo ”spouse*” 

AND ”stroke*

” 

108 20 6 (16*) 0 0 

CINAHL ”partner*” 

AND ”stroke*

” 

179 23 11 (26*) 1 1 

*Dubbletter från tidigare sökningar 
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Tabell 2: Sekundärsökning 

Lästa  

referenslistor 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Fulltextläsning Kvalitetsgr

anskade 

Använda artiklar i  

resultatet 

11 390 15 1 1 1 

 

 

Dataanalys 

 
De artiklar som inkluderades efter kvalitetsgranskningen analyserades sedan utifrån Fribergs 

(2012) fem steg för kvalitativ data. Det första som gjordes efter att artiklarna valts ut var att 

läsa igenom dem noggrant flera gånger med fokus på resultatet, med öppenhet för olikheter, 

för att få en bra övergripande bild av varje enskild artikel. Därefter gick arbetet över till att 

identifiera de huvudfynd som diskuteras. Detta gjordes individuellt av författarna för att 

därefter diskutera tillsammans vilket minskade risken att missa viktig information. De teman 

och underkategorier som framkom i de lästa artiklarna färgmarkerades med olika färger 

utifrån dess innehåll. Efter detta gjordes en samanställning av varje enskild artikels resultat 

och sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 1). Utifrån de kategorier som färgmarkerats i ett 

tidigare skede skapades sex egna teman: Förändringar i hälsan, Förändringar i relationen, 

Förändringar i vardagslivet, Förändringar inför framtiden, Vägen tillbaka till det tidigare 

livet och Behovet av stöd och information. Ett viktigt fokus i det här stadiet var att hela tiden 

ha det egna syftet i åtanke för att inte hamna på sidospår. Därefter påbörjades arbetet med att 

sammanställa artiklarna till resultatdelen utifrån artikelmatrisen och originalartiklarna. 

(Friberg, 2012a) 

 

Alla de artiklar som inkluderats i examensarbetet var etiskt granskade. Författarna av arbetet 

har valt syftet efter att ha reflekterat över den etiska problematiken som ämnet medför. Det är 

även till stor vikt att publicerade vetenskapliga artiklar använts till examensarbetet för att 

säkerställa en god vetenskaplig kvalitet. (Kjellström, 2012) 

 

 

Resultat 
 

Tolv artiklar har använts i resultatet och är skrivna i Sverige (n=3), Storbritannien (n=3),  

Kanada (n=3), Irland (n=1), Skottland (n=1) och USA (n=1). Artiklarna är skrivna mellan 1998 

– 2013. 116 partners till strokedrabbade patienter har deltagit i de tolv studierna. Av dessa var 

100 Kvinnor. Åldern på deltagarna varierade mellan 33 – 83 år.   

  

Resultatet beskrev hur partnern påverkas av att leva med en strokedrabbad person. Detta 

presenterades i sex teman: Förändringar i hälsan, Förändringar i relationen, Förändringar i 

vardagslivet, Förändringar inför framtiden, Vägen tillbaka till det tidigare livet och Behovet 

av stöd och information.  
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Förändringar i hälsan  

I Telliers (2011) artikel beskrev deltagarna hur de upplevde fler fysiska symtom efter 

strokehändelsen jämfört med tidigare. Huvudvärk, problem med att sova och brist på energi 

togs upp av fem deltagare. (Tellier, Rochette, & Lefebvre, 2011) I tio av studierna identifierades 

även psykiska symtom och problem, till exempel oro och ångest, som uppkommit efter 

händelsen (Bulley, Shiels, Wilkie, & Salisbury, 2010; Buschenfeld, Morris, & Lockwood, 

2009; B. Bäckström, Asplund, & Sundin, 2010; Cao et al., 2010; Cecil et al., 2011; Denman, 

1998; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Lawrence & Kinn, 2013; Pettersson, 

Berndtsson, Appelros, & Ahlström, 2005; Tellier et al., 2011). 

 

I åtta av artiklarna framkom det att deltagarna är medvetna om att deras hälsa kan påverkas 

negativ efter en sådan här händelse och att det är viktigt att se efter sig själv. Trots 

medvetenheten är det många som inte gjorde detta då det saknades energi, tid och motivation. 

(Bulley et al., 2010; Buschenfeld et al., 2009; Cao et al., 2010; Cecil et al., 2011; Denman, 

1998; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Pettersson et al., 2005; Tellier et al., 2011) 

I två artiklar kunde deltagarna först efter 12 månader förstå vikten av att ta hand om sig själv 

för att ha en så god hälsa som möjligt (B. Bäckström et al., 2010) men även för att känna att 

man får chansen att andas ut emellanåt. (Denman, 1998)  

 

Partnernas upplevda hälsa påverkades till stor grad av de strokedrabbades sjukdomsförlopp. 

Många var medvetna om att det kan påverka negativt och stressande i rädsla av att inte hinna 

med det som är viktigt. De var också medvetna om hur viktigt det är med egen tid för att kunna 

återhämta sig och orka med vardagen. (Bulley et al., 2010; Cao et al., 2010; Cecil et al., 2011; 

Denman, 1998; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Green & King, 2009; Lawrence & 

Kinn, 2013; Pettersson et al., 2005; Tellier et al., 2011)  

 

I Buchenfelds (2009) studie valde flera av partnerna olika strategier för att öka sin hälsa till 

exempel att distansera sig emotionellt genom att fokusera på de fysiska sysslorna när den 

strokedrabbade hade kommit hem från sjukhuset, använda humor för att avskärma sig eller helt 

enkelt trycka bort sina känslor. Många i studien jämförde sig själva med andra människor i 

liknande situation. Vilket kunde ge en känsla av att det kunde varit värre eller frustration då 

andra har det lättare. (Buschenfeld et al., 2009) Enligt Lawrence (2012) och Bäckström (2010) 

menar deltagarna att det som först framkommer som en chock och en stor orsak till oro senare 

med tiden lindras och övergår till en acceptans och en lättare vardag (B. Bäckström et al., 2010; 

Lawrence & Kinn, 2013). 

 

Förändringar i relationen 

I Denmans (1998) studie framkom det att det finns tre olika steg där partnerns roll förändras 

mer och mer. Det första var Patientens anhörige, när den strokedrabbade fortfarande är på 

sjukhuset och partnern är där för att besöka och stötta. Andra steget var Ny vårdare, när 

patienten har kommit hem och partnern måste anpassa sig inför den nya situationen, att vårda. 

Tredje steget var Kronisk vårdare, när partnern vant sig och rutiner har skapats. (Denman, 1998) 

 

Relationen mellan patienten och partnern kunde påverkas både positivt och negativt. I en av 

studierna berättade en partner att hennes man inte orkade lika mycket psykiskt och fysiskt 

längre och för att inte få mannen att må sämre försökte hon minska uppmärksamheten dit genom 

att be familj och vänner om hjälp istället. (Lawrence & Kinn, 2013) Många partners upplevde 

att efter strokehändelsen kände de inte längre igen sin partner, vilket var påfrestande för dem, 
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dels för att de blev personligen förändrade, (B. Bäckström et al., 2010; Cao et al., 2010; 

Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Green & King, 2009) men också för att de 

upplevde att de inte längre kunde utföra de aktiviteter som de tidigare gjorde, som exempelvis 

att ta promenader, resa eller vara på sociala sammanhang. Detta ledde till att den friska partnern 

inte längre såg dem som ett par utan istället var allt fokus på den strokedrabbade. (Cao et al., 

2010) Ibland kunde den strokedrabbade även bete sig illa mot sin partner (Bulley et al., 2010). 

Enligt Telliers (2011) och Greens (2009) studier sade deltagare att dessa antog en beskyddande 

roll, som av strokepatienten uppfattades som irriterande. Medan en annan deltagare kände sig 

mer uppskattad för sin roll. (Green & King, 2009; Tellier et al., 2011) 

 

Förändringar i vardagslivet 

Partners till de strokedrabbade upplevde att ansvarsfördelningen i hemmet ändrats efter 

sjukdomen (Bulley et al., 2010; Buschenfeld et al., 2009; B. Bäckström et al., 2010; Cao et al., 

2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Tellier et al., 2011). Enligt fem studier 

framkom det att partnerna tog ansvar för allt i hemmet och kontrollerade ständigt sina partner 

för att se till att saker gjordes rätt. De upplevde att de tog hand om ett barn, (Bulley et al., 2010; 

Buschenfeld et al., 2009; Denman, 1998; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012) att det 

kändes som ett heltidsjobb (Cao et al., 2010) eller att de gick från att vara en jämlike till en 

vårdare. (Buschenfeld et al., 2009; B. Bäckström et al., 2010) En studie visade att det inte blev 

någon förändring i arbetsbelastningen då de strokedrabbade inte utförde några sysslor tidigare 

(Tellier et al., 2011). Enligt Cao (2010) upplevde partnerna att mycket tid gick åt till att hjälpa 

patienterna med sin fysiska rehabilitering som exempelvis gångträning (Cao et al., 2010). 

Partnerna upplevde att rollförändringen var något de var tvungna att acceptera, de kände att det 

inte fanns något som de kunde göra åt situationen (Denman, 1998). 

 

Strokehändelsen ledde också ofta till en stor förändring som kunde påverka det sociala livet 

mycket. Det kunde leda till isolering från omvärlden, ovilja att delta i gemensamma aktiviteter 

och en känsla av att inte hinna umgås med vänner eller familj. (Bulley et al., 2010; Cao et al., 

2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Green & King, 2009; Lawrence & Kinn, 

2013) 

 

De hjälpmedel, som exempelvis rullstol och förhöjd toalettsits, som paret fick tillgång till kunde 

ge både positiv och negativ inverkan på partnerns hälsa. Tack vare dessa hjälpmedel kunde 

partnern känna sig tryggare och lugnare genom att de underlättar vardagen. De kunde också ha 

en negativ påverkan i och med att detta ledde till ett större ansvar för partnern som kunde leda 

till att de kände ångest, frustration och utmattning. De blev en naturlig del i livet och på så sätt 

underlättade exempelvis med att inte behöva gå upp om nätterna för att hjälpa till. (Pettersson 

et al., 2005) Det kunde även ge möjlighet för patienten och partnern att komma varandra 

närmare (Green & King, 2009; Pettersson et al., 2005). 

 

Förändringar inför framtiden 

I fem studier var rädslan för återfall ett stort problem (Cecil et al., 2011; Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012; Lawrence & Kinn, 2013; Pierce, Steiner, Hicks, & Dawson-Weiss, 2007; 

Tellier et al., 2011). I Pierces (2007) studie menade deltagaren att han kände att han var tvungen 

att bromsa sin strokedrabbade frus vilja att vara aktiv, för att inte riskera en ny stroke (Pierce et 

al., 2007). Enligt Gosman-Hedström (2012) var en följd av rädslan att man blev bunden till 

hemmet eftersom man ständigt var i beredskap ifall det skulle hända igen (Gosman-Hedström 

& Dahlin-Ivanoff, 2012). Enligt Cecil (2010) berättade vissa deltagare att de ofta oroar sig för 
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om det skulle hända dem något och deras strokedrabbade partner skulle bli kvar ensam (Cecil 

et al., 2011). 

 

Enligt Tellier (2011) och Buschenfeld (2009) beskrev deltagarna en oro för hur ekonomin 

påverkas efter strokehändelsen, då många av de strokedrabbade inte var i stånd att återgå till 

arbete, vilket försämrade inkomsten (Buschenfeld et al., 2009; Tellier et al., 2011). Det kunde 

även vara så att flera av de partnerna som tidigare inte arbetat nu var tvungna att söka arbete 

vilket resulterade i att de inte kunde vara lika delaktiga i rehabiliteringsprocessen för den 

strokedrabbade. Detta ledde till ständig oro på grund av att de inte var hemma och tog hand om 

den strokedrabbade partnern (Buschenfeld et al., 2009). 

 

I Telliers (2011) artikel togs både kvinnor och mäns syn på följderna av stroke upp. Kvinnorna 

upplevde oro för förändringar i framtidsplaner, vanor och livet.  Männen däremot var mer 

oroliga för partnerns hälsa och försökte anpassa arbete och fritid för att på så sätt alltid vara 

tillgänglig. (Tellier et al., 2011) I Bäckströms (2010) studie menade deltagarna att efter sex 

månader kände de fortfarande ledsamhet och frustration, att deras relation till stor del blivit 

influerad av sjukdomen och kände rädsla för att aldrig få tillbaka det de en gång haft. Men 

samtidigt kände de ett visst hopp inför framtiden. (B. Bäckström et al., 2010)  

 

Vägen tillbaka till det tidigare livet  

I en studie framkom det att partnern kände sig förvirrad och såg på världen med andra ögon 

sedan strokehändelsen. För att få tillbaka det normala i livet användes även där olika strategier 

för att hantera situationerna, som till exempel att återgå till sitt jobb för att behålla sina rutiner, 

och att jämföra sin situation med andra i liknande sits för att se de positiva sidorna. (Lawrence 

& Kinn, 2013) I en annan studie rådde det oenighet hos deltagarna hur de skulle anpassa sig 

inför sina arbeten, om de skulle behålla dem eller inte, i och med att det var så mycket jobb med 

deras partner (Buschenfeld et al., 2009). I en studie menade deltagarna som fortfarande arbetade 

hur viktigt detta var för dem och såg på det som deras frälsning (Cecil et al., 2011). 

 

En studie visade att deltagarna tyckte att det var positivt att ha många vänner som ställde upp, 

mest sett till sin egen hälsas fördel. Detta kunde dock även ses som något negativt, då många 

saknade insikt i hur sjukdomen fungerade och det kunde innebära problem när vännerna i fråga 

stannade för länge och på så sätt tröttade ut och stressade den strokedrabbade. En annan 

deltagare tog upp att om hon skulle ringa till sin vuxna son för att be om hjälp skulle hon få det 

men att det inte var något som hon förväntade sig, då han hade sitt egna liv att se till. (Cecil et 

al., 2011) 

 

Behovet av stöd och information 

Fyra studier tog upp vikten av att få rätt stöd och information om sjukdomen och hur man ska 

sköta omvårdnaden efter utskrivning. Både för vården till den strokedrabbade men också för 

partnern som även den påverkas stort. Man kunde få hjälp och stöd från många olika håll som 

till exempel stödgrupper, vårdpersonal, familjen och vänner. (Cecil et al., 2011; Denman, 1998; 

Pierce et al., 2007; Tellier et al., 2011) I tre studier framkom det att information var en av de 

viktigaste aspekterna att diskutera. Deltagarna kände inte att de fått tillräckligt mycket 

information. (Cecil et al., 2011; Denman, 1998; Tellier et al., 2011) Deltagarna i Cecils (2010) 

studie ville ha allmän information om sjukdomen, om deras strokedrabbade partners 

individuella hälsa och om vad som kunde orsakat deras tillstånd. De uttryckte även vikten av 

att få informationen skriftligt då det var mycket information att ta in på en gång och även att 
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det skulle vara mer individanpassad information. (Cecil et al., 2011) Deltagarna i Denmans 

(1998) studie tog upp att det inte framkommer vart de i första hand ska vända sig ifall de 

behöver hjälp (Denman, 1998). I Pierces (2007) studie deltog en man i en stödgrupp på internet 

där deltagarna kunde diskutera och dela erfarenheter och information med varandra vilket 

mannen var väldigt tacksam för (Pierce et al., 2007).  

 

Enligt deltagarna i Cecils (2010) och Denmans (1998) studier var god kommunikation mellan 

partnern och vårdpersonalen av stor vikt för att känna sig så trygg som möjligt och för att kunna 

våga fråga om hjälp (Cecil et al., 2011; Denman, 1998). Deltagarna ansåg att kommunikationen 

mellan olika vårdpersonal hade brister och att de inte informerade varandra tillräckligt mycket 

(Cecil et al., 2011). I Telliers (2011) studie framkom det att hälften av deltagarna kände att de 

inte hade fått tillräckligt med information från vården (Tellier et al., 2011). Enligt Cecils (2010)  

och Denmans (1998) studier nämnde deltagarna att de inte var förberedda eller hade någon form 

av träning för att bistå dem i den nya situationen. Deltagarna sa också att de kände att de inte 

fått tillräcklig förberedelse, kunskap eller utbildning, för att kunna ta hand om deras 

strokedrabbade partner på bästa sätt. Men också för sin egen skull, för att klara av den 

påfrestande situationen på bästa sätt. (Cecil et al., 2011; Denman, 1998) Exempelvis lyftteknik 

eller hur de ska hantera inkontinensbesvär (Denman, 1998). 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 
Arbetets syfte var att beskriva hur partnern påverkas av att leva med en person som drabbats av 

stroke. Metoden som användes var en litteraturstudie, vilket har känts rätt och det har gett en bra 

övergripande blick över kunskapsläget, då det har funnits mycket relevant information. Artiklarna 

har kvalitetsgranskats för att stärka reliabilitet och validiteten i resultatet (Henricson & Wallengren, 

2012). En nackdel med att kvalitetsgranska kan vara att man missar relevanta artiklar på grund av 

att exempelvis kunskapsläget inom området inte är beskrivet (Henricson & Wallengren, 2012). Den 

största delen av informationen som hittats vid sökningarna har varit från kvantitativ forskning som 

inte varit relevant för resultatet då det enbart fokuserar på kvalitativa studier. Utöver det har endast 

kvalitativa artiklar använts då de ger en beskrivande bild av partnerns situation.  

 

Vid arbetets start gjordes en snabbsökning på Google Scholar för att se över hur stor omfattning av 

forskning det fanns. ”Partner” och ”stroke” användes som söktermer och gav drygt 200 000 träffar. 

Därefter påbörjades en mer omfattande och specifik sökning som skulle svara på syftet. 

Sökningarna gjordes på CINAHL, Medline och PsycInfo med sökorden ”Spouse*”, ”Stroke*” och 

”Partner*” som gav ca 800 träffar. Sökningen gjordes gemensamt av författarna, däremot delades 

kvalitetsgranskningen upp. Detta kan göras gemensamt vid andra arbeten då det kan stärka 

reliabiliteten ytterligare. (Karlsson, 2012) En sekundärsökning har även gjorts, för att minska risken 

för att missa relevanta artiklar, genom att gå igenom de kvalitetsgranskade artiklarnas referenslistor. 

Totalt har tolv artiklar använts i resultatet som svarar på syftet. Två av artiklarna har under arbetes 

gång diskuterats om de ska vara med eller inte. Den första fokuserade på partners till patienter med 

afasi. I den andra var det inte enbart partners som var deltagare. Den första artikeln användes ändå 

då patientgruppen uteslutande hade drabbats av stroke och från den andra artikeln har enbart citat 

och information som tydligt kom från partners använts.  
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Resultatet i arbetet är överförbart till liknande grupper som valts till det här arbetet och är även till 

stor del överförbart till liknande kroniska sjukdomssituationer där den strokedrabbade uppvisar 

fysiska och psykiska symtom. Teorin som använts säger att människans relationer är som ett system 

där alla delar påverkar varandra. (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2012a) Resultatet i de artiklar 

som använts tar upp många gemensamma aspekter och synen på hur det är att vara partner till en 

strokedrabbad är liknande oavsett vilket land studien är gjord i. Det gör att resultatet går att överföra 

även till Sverige.  

 

Detta var första gången författarna skrev ett arbete av den här karaktären, vilket kan ha påverkat 

kvaliteten och reliabiliteten på arbetet. Processen var lärorik vilket kan ge bättre resultat vid 

framtida arbete. Under arbetets gång har många reflektioner skett tillsammans med handledaren 

samt andra studenter i studiegruppen. De handledarträffar som varit inplanerade har hjälpt till att 

strukturera arbetes gång. En faktor som kan förbättras i framtiden är att ändra fokus i början av 

arbetet då det denna gång påbörjades sökningar av material till resultatet istället för att börja med 

information till bakgrunden.  

 

Att välja fritext och specialiserad sökning gav en frihet att söka efter just de teman som önskades. 

Då det inte gav några relevanta svar på CINAHL headings medan fritextsökningen gav ett antal 

träffar som var överskådliga valdes denna metod även i de andra databaserna. (Karlsson, 2012) 

Hälsohögskolan i Jönköping som arbetet skrivits på hänvisade till det kvalitetsgranskningsprotokoll 

som använts. (Bilaga 2) 

 

Dataanalysen genomfördes först individuellt. Därefter diskuterades gemensamt vad som skulle 

inkluderas för att stärka reliabiliteten (Henricson, 2012). Arbetet med meningsenheter, koder och 

underkategorier har skett genom att individuellt färgmarkera de ord/meningar som varit relevanta. 

Därefter diskuterats om dess betydelse och kategoriserats efter detta. Fribergs (2012) analysmetod 

var bra att använda då det gav en tydlig struktur och bra överblick. Det uppkom information som 

skulle kunna passa in under flera rubriker i resultatet men författarna diskuterade och kom fram till 

att kärnan i informationen passade in under respektive resultatrubriker.  

 

Elva av artiklarna som använts i resultatet har inhämtat data genom intervjuer antingen individuellt 

eller i grupp. Fördelen med intervjuer är att man kan få en öppen dialog med deltagaren, att denne 

kan känna sig trygg och det kan ge personliga svar. Artikel tolv hämtade data från ett 

diskussionsforum på internet vilket inte gav möjlighet till att ställa frågor.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att partners till strokedrabbade patienter upplevde en oro och ovisshet inför 

framtiden och hur de skulle hantera sin livssituation. Stroke innebär en stor förändring på många 

plan, både fysiskt och psykiskt som partnern måste göra sitt bästa för att kunna hantera. Men 

det krävs också hjälp utifrån för att det inte ska bli en för stor uppgift att sköta ensam och 

därmed riskera sin egen hälsa. En review-artikel av par där den ena partnern drabbats av 

hjärtsjukdom visar liknande resultat där paren upplever förändringar i relationen och 

vardagslivet (Dalteg, Benzein, Fridlund, & Malm, 2011). 

 

I resultatet framkom det att stora förändringar sker i parens gemensamma liv som en 

konsekvens av stroke. Det fanns motstridiga känslor som kärlek till den man en gång älskat och 

ledsamhet och ilska över hur det har blivit. Hur relationen varit tidigare påverkar hur partnern 

kunde hantera situationen. Ansvaret som många partners kände är ett livslångt dilemma och att 

ha ett framtidsperspektiv på 30-40 år kan vara svårt att hantera. Det kunde leda till att en 
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separation sågs som den enda lösningen. Förlusten av de kognitiva förändringarna sågs ofta 

som värre än de fysiska då det innebar en större förändring av relationen. (Britt Bäckström, 

2012) Att den drabbade betedde sig illa mot sin partner ibland kan vara förståeligt då den 

strokedrabbade kunde uppleva sin situation som mycket påfrestande och svår att förstå vilket 

då kunde gå ut över partnern som ofta är närmast vilket kunde vara fysiskt och psykiskt 

påfrestande för partnern som bara ville väl (Ahuja et al., 2013). Detta kan förklaras med att 

patienten upplever sjukdomen som ”hans/hennes problem” i stället för ”vår utmaning” vilket 

kunde leda till konflikter mellan den strokedrabbade och partnern. Det kan även vara så att 

sjuksköterskan har en kontakt med en av parterna som gör att den andra känner utanförskap och 

kan på så sätt också skapa konflikter. (Wright & Leahey, 2013)  

 

Den egna hälsan hos partnern blev ofta försämrad då man lägger mycket tid och energi på den 

strokedrabbade och prioriterade bort sin egen hälsa på grund av att det saknas tid, motivation 

och energi. Trots detta var många partners medvetna om vikten vid att prioritera sig själv när 

det behövdes. Ofta har man en förväntad roll som vårdare i ett par som kan vara väldigt 

påfrestande och ett tungt ansvar att bära. (Benzein, Hagberg, et al., 2012b) Det kunde även gå 

åt mycket energi för att ta initiativ till att få anpassad information och vård som kan ge en känsla 

av övergivenhet i vården av den strokedrabbade partnern. Mycket fokus hamnade på nuet och 

framtiden skjuts åt sidan. Det var sjukdomen som blev central i livet och den som partnern 

fokuserade på. Det blev en väldigt krävande situation för partnern och varje tecken på 

förbättring hos den strokedrabbade gav extra hopp och kraft att orka med vardagen. (Britt 

Bäckström, 2012) Detta kan även kopplas till FFO som menar att om en enhet i familjen mår 

sämre påverkas de övriga, vilket gör att man vill förbättra situationen för den strokedrabbade 

men även för sin egen skull (Benzein, Hagberg, et al., 2012a). 

 

Att många partners inte tog sig tid att utföra aktiviteter själva kan beskrivas med att de inte ville 

göra detta utan sin respektive som nu är sjuk. Enligt Denman (1998) var det viktigt att ta sig tid 

till återhämtning och egna intressen som även hade en positiv effekt i hemmet då partnern hade 

mer energi och motivation till att hjälpa den strokedrabbade i större utsträckning. Att använda 

strategier som till exempel fokusera på arbetet eller de fysiska sysslorna i hemmet användes för 

att lägga uppmärksamheten på någonting annat för stunden. Det är ofta sämre att förskjuta och 

kringgå sina problem för att det ska kännas bättre för stunden än att fokusera på att komma fram 

till direkta lösningar på problemet. (Lavoie, 2013) Det är förståeligt att man inte prioriterar sig 

själv när ens livskamrat blir sjuk och att man vill att den strokedrabbade blir frisk igen. Då vill 

många partners ta ansvar och hjälpa till med så mycket som möjligt vilket kan leda till att man 

själv kan må dåligt, vilket även tas upp i Gosman-Hedströms (2012) artikel. Att se familjen som 

en enhet där varje del påverkar varandra kan innebära stor hjälp i syftet att få den 

strokedrabbade och partnern att uppnå god hälsa. Om den friska partnern mår bra behöver den 

strokedrabbade inte ha dåligt samvete över att mycket tid och energi som läggs på omvårdnad 

i hemmet. Partnern kan då känna glädje och vara nöjd med sin roll som vårdgivare och en 

positiv spiral kan skapas.  

 

Att få bra stöd och information var en viktig aspekt för många partners då de många gånger 

saknade den kunskap som krävdes för att klara av många jobbiga situationer. Här har 

sjuksköterskan en stor uppgift i sitt arbete då det ofta är han som har kunskap och det närmsta 

ansvaret för informationsgivning samt att hjälpa finna strategier för att förbättra hälsa. 

Sjuksköterskan ska enligt socialstyrelsen ha ett humanistiskt synsätt vilket innefattar att hjälpa 

hela människan (Socialstyrelsen, 2005). Enligt ”the nine-star family nurse” har sjuksköterskan 

nio områden som bland annat är att lära familjen om hälsa och sjukdom och hjälpa med att hitta 

strategier och identifiera resurser (Wright & Leahey, 2013) vilket även kan likas med de sex 
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områden inom omvårdnad för strokepatienten där en punkt är att fokusera på anhöriga och 

hjälpa dem i sin situation med stöd och information. (Engström et al., 2005) Att lyssna, hjälpa 

alla medlemmar att komma till tals och vara förstående kan vara lika viktigt som att bota 

sjukdomen i sig. Målet är att hjälpa familjen att återfå en normal vardag i livet och återfå hälsa. 

För att uppnå detta behövs stöd både från familjen men även från den professionella vården, 

med fokus på relationen. Detta kan ske genom hälsostödjande samtal som sjuksköterskan ska 

ansvara för. (Britt Bäckström, 2012) Detta kan göra så både partnern och den strokedrabbade 

känner sig tryggare i sin situation. I dagens samhälle är det lättare att utbyta information och 

erfarenheter till exempel genom olika forum och grupper på internet precis som i Pierces (2007) 

studie. Detta kan vara positivt då fler och fler har kunskapen att hantera en dator och internet. 

Dock får det inte glömmas bort att ha öppna vårdcentraler och läkarmottagningar dit man kan 

gå eller ringa för att få direkt hjälp.  

  

Skillnaden mellan de som ansåg det irriterande med hjälpen och de som kände sig tacksamma 

kan vara svår att förklara men kan till viss del bero på tidigare erfarenheter och individuella 

personligheter. Rädslan för återfall var stor bland deltagarna i tre studier och de kände sig ofta 

bundna till hemmet på grund av detta vilket kunde öka ansvarskraven ytterligare då deltagarna 

ville ha kontroll på situationen. Det kunde i sin tur leda till en än mer stressig vardag för partnern 

då denne ständigt var i beredskap för oförutsägbara händelser.  

 
Det fanns en stor skillnad i antal kvinnor och män som medverkade i studierna som använts. Det 

hade varit intressant att se en mer jämn fördelning mellan könen. Därför skulle det vara till fördel 

att i framtiden göra en studie som enbart fokuserar på män eller iallafall jämnfördelat. 

 

 

Slutsatser 
 

Det är viktigt att komma ihåg även partnern till den strokedrabbade i rehabiliteringsprocessen. 

Sjuksköterskan bör arbeta för att involvera de närstående runt den strokedrabbade för att alla 

ska ha en så bra förståelse som möjligt. Enligt familjefokuserad omvårdnad påverkar varje 

individ i en familj de andra och ses på så sätt som en enhet. Det är viktigt att både ha och 

förmedla kunskap om sjukdomen för att på så vis lättare kunna hantera vardagen. Resultatet 

visar att kommunikation är ett område som kan förbättras och att information/utbildning bör 

vara individanpassat. Den här litteraturöversikten pekar därför på att vidare forskning bör ske 

om hur utvecklingen av informationsspridning går. 

 

Kliniska implikationer 
 

 Vikten av att se och prata med partnern för att även denne ska känna sig trygg under 

vårdtiden. 

 Viktigt med god information vid samtal som är individanpassad, grundläggande. 

Informationen bör också vara skriftlig som komplement. 

 Se till att partnern tar sig egen tid ibland för att återhämta sig genom exempelvis 

hemtjänst. 

 Uppmuntra till att ta kontakt vid frågor och funderingar och klargöra vart de kan 

vända sig.   

 Bjuda in partnern till regelbundna samtal såsom vid inskrivning, rond och utskrivning.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Översikt av analyserade artiklar. 
Författare 

År 

Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitets-

kommentar 

Bulley C, Shiels J, 

Wilkie K,  

Salisbury L 

2009 

UK 

 

Syftet var att undersöka 

personers perspektiv av att vårda 

en partner som överlevt en 

stroke, och hur deras liv har 

förändrats. 

Design: Kvalitativ 

metod med 

fenomenologisk 

utgångspunkt.  

 

Urval: Nio deltagare 

varav sju var kvinnor. 

Ålder mellan 40-79. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer  

 

Analys: intervjuaren 

sammanfattade samtalet 

för deltagaren för att 

bekräfta att det 

uppfattats rätt. 

Ordagrann nedskrift 

som läster många 

gånger. Därefter 

identifierades 

huvudfynd.  

Fyra teman uppstod här. 

 

Förändring i arbetsfördelning: Här visade deltagarna på att det 

hade uppstått en stor förändring efter stroken, de hade blivit 

tvungna att ta till sig en mycket större arbetsfördelning i hemmet 

efteråt. 

 

Psykisk påverkan: Deltagarna pekade mycket på att beteendet hos 

deras partner förändrats sen stroken. Vilket i sin tur ledde till att 

deras egna välmående påverkades till stor grad. 

 

Minskad delaktighet: Eftersom det blev en stor omställning i livet 

för båda efter sjukdomen drabbade detta även det sociala, vilket 

ledde till att de kunde känna sig utanför och isolerade. 

 

Förändrade förväntningar: Många upplevde att de helt förändrat 

sina förväntningar på livet. De har blivit tvungna att anpassa sig 

efter stroken. De planer de tidigare hade har till stor del försvunnit 

och blivit ersatt med annat.   

 

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

Buschenfeld K, 

Morris R, 

Lockwood S 

2009 

UK 

Syftet var att undersöka 

erfarenheterna och upplevelserna 

hos partnerna hos unga 

strokedrabbade. 

Design: Kvalitativ 

metod med 

fenomenologisk 

utgångspunkt. 

 

Två stycken teman uppenbarade sig. 

  

Anpassning: Det blev en stor förändring i vardagen efter stroken. 

Partnerna beskrev att de var beskyddande och kände ett personligt 

ansvar för sin drabbade partner. Det hade även blivit en stor 

inverkan på relationen och deras intimitet. Det krävdes mycket 

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 



22 

Urval: Sju deltagare 

varav tre kvinnor. Ålder 

mellan 47-60 

 

Datainsamling: 

Intervjuer i deltagarnas 

hem. 

 

Analys: Materialet lästes 

om flera gånger för att 

förstå innehållet. 

underhåll av både hemmet och deras partner. Du kunde även känna 

sig isolerade i sitt hem. De trodde dock att de skulle växa in i sin 

roll.   

 

Coping: Efter utskrivning så distanserade sig partnerna från det 

emotionella och fokuserade på de fysiska sysslorna. Humor var ett 

viktigt redskap de använde sig utav för att avskärma sig medan 

andra bara undantryckte sina känslor. De jämförde sig ofta med 

människor i liknande sitsar. 

Bäckström B, 

Asplund K, Sundin 

K 

2010 

Sverige 

Syftet var att undersöka 

erfarenheterna från personer vars 

partner drabbats av stroke under 

det första året efter utskrivning. 

Design: Kvalitativ 

metod med 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

utgångspunkt. 

 

Urval: Fyra deltagare 

där alla var kvinnor och 

i medelåldern. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer efter 1, 6 och 

12 månader. 

 

Analys: Intervjuerna var 

inspelade och 

analyserades efteråt. 

Resultatet beskrivs efter 1, 6 och 12 månader. 

 

1 månad: Efter bara en månad efter visade det sig att deltagarna i 

studien hade stora känslor av oro, rädsla för krav och alienation. 

De kände att de blev påtvingade olika ansvar som de inte frågat 

efter, samtidigt som de är rädda att förlora sin partner. De kunde 

även uppleva att de levde med en främling. 

 

6 månader: Här fanns fortfarande känslor av ledsamhet och 

frustration. Dock började de se hopp inför framtidigt, men också 

rädsla att aldrig få tillbaka det de hade. 

 

12 månader: De kände sorg övergivenhet över insikten att det som 

hänt har hänt. De såg istället på relationen som något annat, de var 

som en vårdare eller mor för den drabbade. Det uppstod också 

tillfällen av intimitet som gav dem styrka, samt att de insåg att de 

behövde egen tid. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

Cao V, Chung C, 

Ferreira A, Nelken 

J, Brooks D, Cott 

C 

2010 

Kanada 

Syftet var att undersöka 

perspektiven hos personer vars 

partner har drabbats av stroke. 

Design: Kvalitativ 

metod. 

 

Urval: Tio stycken 

deltagare, där alla var 

kvinnor. Ålder mellan 

45-74. 

 

Datainsamling: 

Telefonbaserade 

djupintervjuer. 

Fyra huvudteman uppstod här som resultatet kom fram till. 

 

Rollförändring: Deltagarna upplevde att deras roller och 

ansvarsområden förändrats stort sen stroken. De gick från att vara 

jämlika till vårdare/vårdtagare fort. De upplevde att denna nya roll 

var krävande och stressande.   

 

Förändring av aktivitet, från ”oss” till ”honom”: Mycket av det 

fysiska förändrades efter stroken. Aktiviteter som de tidigare 

gjorde tillsammans kunde de inte utföra längre. Istället blev mycket 
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Analys: Anteckningar 

skrevs där intervjuarna 

beskrev sina intryck 

från intervjun. De som 

intervjuade träffades 

regelbundet och 

diskuterade det de fått 

fram. 

rehabiliteringsterapi, som att hjälpa den drabbade att gå och röra på 

sig. Efter detta refererade partnern till ”honom” istället för ”oss”. 

 

Ingen tid eller energi för sig själv: Deltagarna visste att det var 

viktigt med egen tid, men att det var svårt att verkligen undvara 

detta när det alltid fanns så mycket att göra, dels i hemmet men 

också för den strokedrabbade. 

 

 

Inte detsamma utan honom: Många deltagare visade på att de inte 

ville utföra vissa aktiviteter för att det kunde vara något de gjorde 

tillsammans tidigare och ville därför inte göra dessa ensam. 

Cecil R, Parahoo 

K, Thompson K, 

McCaughan E, 

Power M, 

Campbell Y 

2009 

Irland 

Syftet var att undersöka 

personliga erfarenheter hos 

anhörigvårdare till 

strokepatienter och att locka 

fram deras åsikt om vad som är 

de största problemen för 

personer i deras situation.  

Design: Kvalitativ 

metod användes.  

 

Urval: Tio deltagare där 

alla var kvinnor. Åldern 

var medelålders och 

äldre.   

 

Datainsamling: 

Intervjuer och 

fokusgrupper med 

deltagarna. 

 

Analys: Data lästes flera 

gånger och sedan 

skapades egna teman 

utifrån de samtal som 

varit. 

Sju teman framkom ur intervjuerna och fokusgrupperna.  

 

Information: Att få information var det viktigaste för kvinnorna.  

 

Kommunikation med och mellan vården: Kvinnorna hade både 

positiva och negativa erfarenheter om kommunikationen inom 

vårddelarna och mellan vården och kvinnorna.  

 

Förberedelse/träning föromsorg i hemmet: Kvinnorna pratade om 

hur livet hade förändrats med lite eller ingen förvarning. De var 

inte beredda på detta och hade ingen träning eller kunskap om hur 

de skulle hjälpa till på bästa sätt.  

 

Tillgång till terapi: Erfarenheterna av att få hjälp av arbetsterapeut 

och logoped var både positiva och negativa.   

 

Familj och vänner: Kvinnorna kände att det var deras ansvar att ta 

hand om partnern och att det var deras plikt som fruar. Viktigt att 

behålla sociala kontakten med vänner.   

 

Egen hälsa och förmåga: Kvinnorna var medvetna om att deras 

egen hälsa kunde ta skada av att hela tiden behöva ta hand om sin 

partner.  

 

Oro för framtiden: Det var stor oro från deltagarna om hur deras 

egen hälsa skulle påverkas i framtiden. Men kvinnorna var också 
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oroliga över vad som skulle hända med makarna om de blev sjuka 

eller till och med dog.  

Denman A 

1998 

UK 

Syftet var att ta reda på vilka 

svårigheter personer vars partner 

har drabbats av 

kommunikationssvårigheter 

(afasi) pga. stroke går igenom. 

Design: Kvalitativ 

metod. 

 

Urval: Nio deltagare 

varav sex var kvinnor. 

Ålder mellan  

 

Datainsamling: 

Intervjuer  

 

Analys: Ordagrann 

nedskrivning av 

intervjuerna och därefter 

identifiering av 

huvudfynd. 

Fem huvudteman identifierades efter intervjuerna. Dessa var: 

 

Support: Deltagarna var överens om att det borde bli en högre 

prioritet att stötta de informella vårdgivarna (partners i detta fall), 

oavsett om det var från familj, vänner eller andra i omgivningen. 

 

Information: Det var viktigt att informera de drabbade om vad som 

skulle behövas i framtiden, vad som skulle krävas av dem och hur 

de skulle hantera situationerna de skulle ställas inför. 

 

Rollförändring: Att drabbas av en stroke påverkar mycket både 

fysiskt och psykiskt både hos den drabbade och dess partner. Tre 

steg i förändringen i partnerns roll efter en stroke. ”patientens 

anhörig”, ”ny vårdare” och ”kronisk vårdare”.  

 

Utbildning: Partnerna ville ha formell träning för att kunna vårda 

strokepatienten så bra som möjligt.  

 

Andrum: Det var viktigt att kunna undvara tid för sig själv, dels för 

att kunna känna att de själva är en egen individ också och inte bara 

den informella vårdaren men också för att kunna utföra sina 

handlingar bättre. 
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Gosman-Hedström 

G, Dahlin-Ivanoff 

S 

2012 

Sverige 

Syftet var att undersöka och lära 

sig från de äldre kvinnorna, hur 

de upplever deras livssituation 

och formella stöd till deras 

partner med stroke.  

Design: Kvalitativ 

metod användes. 

 

Urval: 16 deltagare där 

alla var kvinnor. Ålder 

mellan 66-83. 

 

Datainsamling: 

Fokusgrupper med tre 

till fem deltagare där 

dom diskuterade tre 

ämnen. 

 

Analys: Sammanträdena 

ljudinspelades och 

Studien resulterade i ett övergripande huvudtema  

Bemästra ett osäkert och oförutsägbart vardagsliv. Därunder 

framkom tre underkategorier.  

 

Leva med en annan man: De fysiska förändringar som de 

strokedrabbade hade fått efter sin stroke gjorde att de inte gick 

att kännas igen. Det var svårt att anpassa sig till den nya 

livssituationen. 

 

Rädsla för att det ska hända igen: Kvinnorna kände en rädsla för 

att vara bunden till hemmet då partnern inte klarade sig själv. Att 

vara förberedd på varje situation som kunde uppkomma var ett sätt 

att bemästra rädslan för att det skulle hända igen. De kände att det 

var som att ha koll på ett barn.   
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skrevs sedan ned 

ordagrant. För att få en 

bättre förståelse 

lyssnades allt igenom 

flera gånger. Författarna 

följde Krugers metod 

för analys och 

fokuserade på 

informationen som var 

relevant för deras syfte.  

Pågående förhandling: Det var svårt att få tid för sina egna 

intressen för dem kände ett stort ansvar för sina respektive 

partners.   

Green T.L, King 

M.K 

2009  

Kanada 

Syftet var att undersöka 

kvinnors, vars män har drabbats 

av stroke, upplevda livskvalitet 

under året efter utskrivning 

Design: Kvalitativ 

design. 

 

Urval: 52 deltagare, 

Alla män hade drabbats 

av stroke. Alla 26 

partners var kvinnor. 

 

Datainsamling: 

Telefonintervjuer som 

ägde rum 1, 2, 3, 6, 9 

och 12 månader efter 

utskrivning.  

 

Analys: Intervjuerna 

skrevs ned ordagrant 

och lästes igenom flera 

gånger för att få en 

överblick och för att se 

skillnaden mellan 

patienten och partnern. 

2 huvudteman framkom ur undersökningen. 

 

Vara sårbar: Deltagarna kände sig sårbara då de inte upplevde att 

de hade någon kontroll och kände sig överväldigade över 

situationen. Fokus hamnade på att klara av den nya livssituationen 

med de olika nya sysslor som uppkommit.  

 

Insikt: Deltagarna får insikt i hur det är att leva med stroke och 

acceptera att det skett. Därefter kunna fokusera sin tid på att hjälpa 

partnern med återhämtning.   

 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Lawrence M, Kinn 

S 

2012 

Scotland 

Syftet var att undersöka, under 

en förlängd tid, erfarenheterna av 

att vara familjemedlem till en 

yngre vuxen stroke drabbad 

patient.  

Design: Kvalitativ 

metod med 

fenomenologisk 

utgångspunkt.  

 

Urval: elva deltagare 

varav fyra var partners 

varav två var kvinnor. 

Tre teman framkom ur intervjuerna.  

 

Osäkerhet: Inledningsvis så var deltagarna chockade över 

händelsen. Med tiden försvann den här oron något, vilket till 

största delen på grund av det ”normala” uppträdandet av att vara 

orolig för en person.  
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Ålder på en av partnerna 

var 40 år  

 

Datainsamling: 

Intervjuer där 

intervjuaren bad 

deltagaren att berätta 

om sin erfarenhet i 

stroke händelsen. 

Deltagarna fick 

erbjudande om att delta 

i en ny intervju varje 

halvår i två år.   

 

Analys: En 

trestegsprocess av 

fenomenologisk 

karaktär användes.  

Förändrade relationer: Deltagarna kände att de erfarenheterna var 

”svåra” då deras upplevelse på relationen var förändrad. De 

försökte komma tillbaka till hur det var men samtidigt viste de om 

att partnern var förändrad efter sin stroke.  

 

Ny livssituation: Deltagarna såg på välden annorlunda efter stroke 

händelsen. De försökte skapa olika cooping-strategier för att få 

komma tillbaka till en ”normal” vardag igen.  

Pettersson I, 

Berndtsson I, 

Appelros P, 

Ahlström G 

2005 

Sverige 

 

Syftet var att undersöka hur 

partners till strokepatienter 

beskriver deras erfarenheter 

kring hjälpmedel (som rullstol, 

rollator m.m.) i vardagslivet. 

Design: Kvalitativ 

metod med 

fenomenologisk 

utgångspunkt. 

 

Urval: 12 deltagare 

varav 10 var kvinnor. 

Ålder mellan 36-80.  

 

Datainsamling: 

Informationen samlades 

in genom intervjuer med 

öppna frågor.  

 

Analys: Intervjuerna 

ljudinspelades och 

läster/lyssnades igenom 

flera gånger innan 

kärnpunkterna kunde 

väljas ut.  

Fyra huvudteman uppkom ur intervjuerna.  

 

Kroppslig upplevelse: Vissa partners upplever hjälpmedlen som 

ovärderliga för att relationen ska fungera och det ska vara tryggt. 

Men det kan även uppfattas negativt som till exempel ett stort 

ansvar för partnern. 

 

Miljöupplevelse: Det framkom att det var svårt i början att vänja 

sig vid de nya hjälpmedlen i huset som även den friska partnern var 

tvungen att använda (som en förhöjd toalettstol till exempel). Men 

med tiden så blev det deras vardag. Stort ansvar på partnern i 

vardags situationer. 

 

Tidsupplevelse: Dom kände att dom hade så lite tid och ofta var 

stressade. Om de var tvungna att åka iväg på något ärende 

stressade de ifall det skulle ha hänt något i hemmet medan de var 

borta. 

 

Socialupplevelse: Hjälpmedel som en strokedrabbad klarade av att 

sköta själv bidrog till att partnern kunde känna sig mer avslappnad. 
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De tycker att hjälpmedlen drar maken och makan närmre varandra 

och även paret närmre omgivningen.  

Pierce L, Steiner 

V, Hicks B, 

Dawson-Weiss J 

2007  

USA 

 

Syftet var att beskriva en manlig 

partners upplevda erfarenheter, 

första året efter att frun fått en 

stroke. 

Design: Kvalitativ 

metod  

 

Urval: En deltagare. 

Mannen var 55 år 

gammal. 

 

Datainsamling: 

Webbaserad 

diskussionsgrupp för 

partners till 

strokedrabbade 

patienter. 

 

Analys: Författarna läste 

igenom alla e-mail flera 

gånger. Därefter 

sorterades data i 

kategorier. Författarna 

diskuterade sedan 

gemensamt fram de 

olika huvudfynden. 

Tre huvud teman uppkom i Thomas försök att nå förståelse och 

balans i livet.  

 

Ge stöd: Thomas var aktiv och visade sitt stöd för de övriga 

medlemmarna i gruppen och fick även mycket stöd tillbaka som 

hjälpte honom och Ethel i återhämtningen. 

 

Erbjuda lösningar: Thomas frågade om information ett par gånger 

men för det mesta försökte han att vara hjälpfull mot de andra 

gruppmedlemmarna och dela med sig av sina erfarenheter.    

 

Ta kontroll: Thomas kände att han var tvungen att vara med på alla 

läkarbesök för att själv veta vad som sagts. Han kände också att 

han var tvungen att bromsa Ethel för att hon inte skulle aktivera sig 

för mycket och riskera en ny stroke. 
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Tellier M, 

Rochette A, 

Lefebvre H 

2010 

Kanada 

Syftet var att undersöka 

livskvaliteten hos partners efter 

en stroke 

Design: Kvalitativ 

metod.  

 

Urval: Åtta deltagare 

varav sex var kvinnor. 

Ålder mellan 45-69.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer 3 månader 

efter stroke händelsen. 

Öppna frågor användes.  

 

Analys: Intervjuerna 

ljudinspelades och 

skrevs sedan ned 

6 teman framkom från undersökningen.  

 

Patienten: Alla deltagare pratade om att det blev problem med 

tanke på att deras partner inte längre orkade eller kunde hjälpa till 

med saker. Men även att dom drabbade blev mer irriterade. 

 

Dagliga livet: De yngre kvinnorna kände att det inte fanns lika 

mycket egen tid längre. Även oro för hur ekonomin ska gå ihop 

framkom.  

 

Relationen: Hälften av deltagarna hade märkt av en skillnad i 

rollerna och två kvinnor kände att de kommit närmre sin partner 

och att de kände sig mer uppskattade. Tre andra kvinnor kände sig 

däremot mer som en förälder till sin partner.  
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ordagrant. Därefter 

kategoriserades texten 

för att hitta huvudfynd. 

Återfall: Alla kvinnor rapporterade förändringar i framtidsplaner, 

vanor och förväntningar på livet. Männen däremot var mer oroliga 

för partnerns hälsa och försökte anpassa arbete och fritid för att 

alltid kunna vara nåbar.  

 

Hälsa: Fysiska symtom som huvudvärk, problem med att sova och 

ingen energi togs upp av fem deltagare. Fyra kvinnor kände att de 

hade mycket minde energi och fler fysiska symtom efter deras 

partner drabbats av stroke.  

 

Support: Hälften av deltagarna kände att de inte hade något stöd 

från vården. 
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Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 
 

Bilaga 2: Kvalitetsgranskningsprotokoll 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 

metod 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 

frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 

trovärdighet) i diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?      

      Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?     Ja   Nej 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  



30 

Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 
 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

 

Patientkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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