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SAMMENDRAG
Når et familiemedlem rammes av et alvorlig hjerneslag medfører det store livsendringer for
alle i familien. Hensikten med denne studien er gjennom en metasyntese av tre studier å
belyse fenomener som over tid trer frem i familier hvor et av medlemmene lever med hjerneslag. Studien har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming og baserer seg på 39 narrative
intervju med slagrammede, ektefeller og barn. Det er tre fenomener som gjør seg gjeldende:
1) endringer i familiens kommunikasjon, 2) relasjonelle endringer og 3) endringer i identitetsfølelsen til de berørte. Afasi og andre kognitive og atferdsmessige endringer hos den slagrammede samt reaksjonene til ektefellen og barna virker inn på familiens samlede kommunikasjonsmønster. Det er vanskelig å snakke åpent om problemer, og familiemedlemmene
prøver å skjerme hverandre for utfordrende tanker og følelser. Tap av roller, aktiviteter og
nettverk sammen med store omsorgsbyrder fører til relasjonelle endringer i familien, samtidig som selvforståelse og identitet settes på prøve. Funnene tyder på at familier med langvarige og støttende relasjoner takler påkjenningene bedre enn familier som er nyetablerte
eller har omsorgsansvar for barn. Familiene har behov for langsiktig profesjonell veiledning
og psykososial støtte for å forebygge kommunikasjonsproblemer og for å styrke relasjoner og
identitetsfølelse hos de berørte.
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ABSTRACT
Families affected by severe stroke experienced by one of their close relatives face extensive life
changes. The aim of this phenomenological hermeneutic study was to explore the long-term
changes in family life after stroke, by means of a meta-synthesis of three studies. Thirty-nine
narrative interviews with stroke survivors, their spouses and adult children highlighted three
phenomena of paramount importance in the daily lives of these families; 1) communication,
2) relationships and 3) identity. Difficulties in communication arose due to aphasia or other
cognitive and behavioral changes post-stroke and due to the reactions of the family members
to these changes and their reluctance to share thoughts and emotions openly. The burden of
caregiving, loss of roles, social network and previous enjoyable family interactions challenged
the concept of self in all parties. Families with strong foundations were most capable of tackling these changes. Interventions such as psychosocial support and professional guidance
may benefit these families, as there is an expressed desire to restore family bonds and intimacy, and the concept of self in each family member.
Keywords
Communication, family relations, identity, long-term, phenomenological hermeneutics,
stroke

Hvert år rammes cirka 15 000 personer i Norge av hjerneslag, og sykdommen er den vanligste årsak til funksjonshemming blant eldre (1). Selv om bare 10–15% av slagpasientene
er under 49 år (2) vil et hjerneslag i yngre år ramme flere familiemedlemmer fordi barna
fortsatt bor hjemme. Den yngre slagrammede har mange rolleforpliktelser og både familieliv og arbeidsliv blir skadelidende (3). Sykdommen har vedvarende følelsesmessige konsekvenser for ektefellen som ofte må påta seg omsorgsrollen som fortrenger andre forpliktelser og aktiviteter (4). Omsorgsgivere er utsatt for tapsopplevelser, redsler og usikkerhet, og
de mister ofte betydningsfulle relasjoner til andre mennesker (5).
Eldre omsorgsgivere beskriver ensomhet og manglende nettverk som den største belastning (6), og det er påvist større dødelighet blant dem (7). Generelt sett er ektefeller og
andre familiemedlemmer mer utsatt for depresjon, stress og dårligere livskvalitet når de må
fylle rollen som omsorgsgivere (8,9). Mye tyder på at kognitive problemer og personlighets- og atferdsendringer hos den slagrammede øker faren for familiære konflikter (10).
Depresjon og sosial tilbaketrekning hos den slagrammede er spesielt utfordrende og kan
på sikt føre til fremmedgjøring innenfor familien (11). Likevel ser man at samhold og samarbeid mellom ektefeller kan styrkes når de tilbringer mer tid sammen (12).
Den slagrammede selv føler at tap av viktige roller, endret atferd, engstelse og emosjonell ubalanse virker negativt inn på ekteskapet (13). Følelser av mindreverd, skam og skyld
kan oppstå. (14). Mye tyder også på at den seksuelle relasjonen mellom ektefellene påvirkes
negativt (4,9,15).
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Foreldrerollen er utfordrende når man rammes av funksjonshemming, fatigue og kognitive vansker (3,16). Barn kan oppleve betydelig stress når en forelder får hjerneslag (17),
og hvis de må påta seg omsorgsrollen i tidlig alder, vil mange vise tegn på angst, depresjon,
aggresjon og dårlig prestasjon på skolen (18). Selv om omsorgsrollen også kan ha positive
konsekvenser i form av modenhet og positiv selvfølelse, blir barna utsatt for et ansvar som
frarøver dem barndommens privilegier (19).

HENSIKT
Det er funnet få studier som har sett på familielivet etter hjerneslag i et langsiktig perspektiv og som også inkluderer relasjonen mellom foreldre og barn. Hensikten med denne studien er å belyse fenomener som over tid trer frem i slike familier gjennom en metasyntese
av tre studier (20–22).

METODE
Studiene som inngår i metasyntesen har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming og
er basert på 39 narrative intervju med slagrammede, ektefeller og voksne barn som beretter
fra sine barneår sammen med en forelder med hjerneslag. Det metodologiske rammeverk
i studiene er inspirert av Gadamer, Ricoeur, Heidegger og Merleau-Ponty’s filosofi. Innen
familieteori har utviklingsteori og livsløpsteori dannet en forståelsesramme (23,24). For
inngående beskrivelse av metoder og teorier se originalartiklene (20–22) og tabell 1.
Tabell 1 Oversikt over studiene som inngår i metasyntesen
Hensikt

Metodologi

Funn

Studie (20)
Belyse hvordan kroppslige endringer etter hjerneslag påvirker identiteten til den slagrammede

Kroppsfenomenologi og
fenomenologisk hermeneutikk basert på Ricoeurs fortolkningsteori
(Analyse basert på Lindseth og Norberg)

Hovedtema: Å leve med en endret selvoppfattelse
Undertema:

Studie (21)
Belyse familielivet etter
hjerneslag i et langsiktig
perspektiv (med fokus på
ekteskapelige relasjoner
og foreldre – barn relasjoner)

Gadamers hermeneutikk
(Analyse basert på van
Manens tematiske analyse)

Studie (22)
Belyse betydningen av
eksistensielle utfordringer
etter hjerneslag (med
fokus på parforhold)

Interpretativ fenomenologi basert på Heideggers
eksistensielle hermeneutikk
(Analyse basert på
Benner) For referanser
se originalartiklene

– Å leve i en skjør og sårbar kropp
– Å leve i en kropp som krever konstant oppmerksomhet
– Å leve i en kropp som oppfattes fremmed
Fire tema:
– Familien som livbøye –viktigheten av familiær støtte

– Fraværende tilstedeværelse (foreldre-barn relasjoner)
– Sprekker i grunnmuren (ekteskapelige relasjoner)
– Å finne en ny sti (å mestre ekteskapelige utfordringer)

Den overordnede fortolkning:
«Når livet ikke lenger er gjenkjennelig

Fem tema:
– Å bli kastet ut av den vante livsverden
– Å gripe håpets halmstrå
– Når redsel tar overhånd
– Når tidoppfattelsen endrer karakter
– Å finne seg til rette til tross for endringene
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Utvalg i studiene som inngår i metasyntesen
Slagrammede deltakere ble rekruttert av lokale ledere i slag- og afasiforeninger og av ledere
i hjemmesykepleien i seks fylker i Norge. Inklusjonskriterier var: > 16 år, hjemmeboende,
har samtykkekompetanse, har levd med funksjonshemminger etter hjerneslag > 3 år og har
språkfunksjon forenlig med intervju.
Tabell 2 Demografiske opplysninger
Slagrammede
n=23

Ektefeller
n=17

Voksne barn
n=2 (<16 år når forelder fikk
hjerneslag)

Kjønn

14 menn
9 kvinner

4 menn
13 kvinner

Alder (år) ved sykdomsdebut

30–40:
41–50:
51–60:
61–70:

n=4
n=6
n=9
n=4

30–40:
41–50:
51–60:
61–70:

n=1
n=7
n=8
n=1

Demografiske opplysninger
Oppgis ikke av forskningsetiske
hensyn

Antall år etter sykdomsdebut

3–5:
6–10:
11–15:
21–25:

n=6
n = 11
n=3
n=3

3–5:
6–10:
11–15:
21–25:

n=4
n=8
n=2
n=3

Familieforhold
Ekteskapets varighet (år) på intervjutidspunkt

<10:
10–30:
31–50:
> 50:

Familier med små barn ved sykdomsdebut

n=2

Familier med voksne barn ved sykdomsdebut

n = 13

n=1
n=6
n = 11
n=3

Enslige mødre med mindreårige barn ved intervjutidspunkt n = 2
Vedvarende funksjonshemninger (rapportert av deltaker ved intervjutidspunkt)
Lammelser: n = 21 (brukte stokk: n = 9, brukte rullestol utendørs: n = 3) Afasi: n = 11 (alle hadde pareser i
tillegg); Neglekt: n = 2; Emosjonell labilitet: n = 8; Kognitive utfall: n = 12 (f. eks. hukommelsesvansker,
konsentrasjonssvikt); Fatigue: n = 5; Epilepsi: n = 6; Synssvikt: n = 2; Avhengig av andre i ADL funksjoner: n = 9.
Arbeidssituasjon (slagrammede)
Fulltidsstilling før hjerneslag:
n = 17
Fulltidsstilling etter hjerneslag:
n=1
Deltidsstilling etter hjerneslaget (<25%) n = 5

Alle deltakere som meldte seg ble inkludert og de ble bedt om å rekruttere sine ektefeller og
barn> 16 år som hadde vokst opp sammen med sin slagrammede forelder etter kriteriene
ovenfor. Fjorten deltakere med hjerneslag rekrutterte sine ektefeller. Tre ektefeller som
hadde partnere som ikke fylte inklusjonskriteriene, ble rekruttert av andre deltakere i stu-
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dien. Til sammen 42 deltakerne ble inkludert (tabell 2). Fem deltakere med hjerneslag
levde alene eller sammen med voksne barn på intervjutidspunkt.
Datasamling i studiene som inngår i metasyntesen
Førsteforfatter holdt 17 individuelle intervju med slagrammede, 11 intervju med ektefeller,
to intervju med voksne barn og seks parintervju i henhold til ønsker fra deltakere
med afasi. Etter parintervjuene ble det holdt individuelle intervju med tre av ektefellene.
Med unntak av tre intervju, foregikk intervjuene i deltakernes hjem og varte mellom 60–
210 minutter. Deltakerne ble bedt om å fortelle om familielivet før og etter hjerneslaget og
hvordan endringene hadde påvirket eget liv og familieliv. Deltakerne som var foreldre da
hjerneslaget inntraff ble også spurt om deres oppfattelse av barnas opplevelser. Førsteforfatter transkriberte lydfilene ordrett og dokumenterte nonverbale og kontekstuelle data.
Analyseprosessen i metasyntesen
Granskingen av studiene er inspirert av Zimmers (25) refleksjoner vedrørende hermeneutiske prinsipper i metasynteser som går igjen i flere studier (26,27). Ricoeurs interpretasjonsteori (28) ble benyttet i granskningen av studiene. Vekselvirkningen mellom delforståelse og helhetsforståelse og en åpen og spørrende dialog med teksten har stått sentralt.
Funnene i delstudiene ble lest gjentatte ganger for å få en første forståelse av fenomener
som gikk igjen i studiene. Endringer i kommunikasjon, relasjonelle endringer og endringer
i deltakernes selvoppfattelse trådte tydelig frem og ble benyttet som utgangspunkt for
strukturanalysen – den tekstnære granskingen av studienes datamateriale. Den første forståelsen lot seg bekrefte av en rikelig mengde meningsenheter som kunne tilordnes de tre
fenomener i det samlede datamaterialet. Tabell 3 viser eksempler på meningsenheter på
tvers av studiene som ble tilordnet fenomenet «endringer i familiemedlemmenes identitetsfølelse».
Tabell 3 Eksempler fra den tekstnære granskingen i strukturanalysen
Meningsenheter

Fenomen

Studie 1 (20)«Men det er klart som dame føler du deg ikke så attraktiv lenger. Du er Endringer i familieskeiv og du går ikke så godt. Det er jo en følelse […] jeg har jo det øyet som henger, medlemmenes identiså man føler seg jo ikke så attraktiv [ … ]» (Yngre slagrammet).
tetsfølelse
Studie 2 (21)«Jeg følte at jeg var nødt til å gjøre ting. Jeg husker når de (foreldrene)
spurte om jeg kunne gjøre noe så syntes jeg det var helt forferdelig, jeg hadde fått så
nok på en måte. Jeg trengte å bare være meg» (Informant som var i barneårene da
moren fikk hjerneslag).
«Du blir pårørende med hele livet ditt. Du har egentlig veldig lite av deg selv på en
måte, men man prøver så godt man kan»
(Frisk ektefelle i 60 årene).
Studie 3 (22)«Jeg drev gården videre alene […] men det var for slitsomt. Jeg ble
utslitt, jeg hadde vondt i kroppen og sov dårlig [… ]. Jeg ble uføretrygdet og måtte
legge ganske mye på hylla, det er litt bittert» (Frisk ektefelle i 40 årene).
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Etikk
Studiene som inngår i metasyntesen ble godkjent av P REK NORD 55/2008 og NSD 18954.
Det ble innhentet muntlig og skriftlig informert samtykke fra alle deltakerne, og de fikk
informasjon om sine rettigheter. Studiene ble gjennomført i overenstemmelse med Helsinkideklarasjonen av 1964 med senere tilføyelser.

RESULTATER
Det var tre fenomen som kom tydelig frem i den levde erfaring til disse familiene:
endringene i kommunikasjonsmønstret, endringer i familiære relasjoner og endringer i
den slagrammedes identitet som ofte førte til endringer i ektefellens selvoppfattelse og
påvirket barnas liv. Fenomenene står i relasjon til hverandre og må sees helhetlig selv om
de presenteres i atskilte tema. Transisjoner som hjerneslaget utløste, sammen med de
utviklingsbetingede transisjoner som kjennetegnet utviklingsfasen som familien befant seg
i, lå som et bakteppe for endringene. Nyetablerte familier og familier med mindre barn så
ut til å møte særskilte utfordringer. Hvorvidt transisjonene utløst av hjerneslaget, ble oppfattet som vellykket, var påvirket av hvorvidt den enkelte fikk støtte både innad i familien
og utad fra sosialt nettverk eller fra profesjonelle hjelpere. I familier som viste et sterkt samhold og som mestret utfordringene godt, kunne man se en endring i livssyn og livsverdier.
Tidligere mål som karriereløp og materielle goder mistet sin betydning til fordel for nære
relasjoner og det å gripe øyeblikkets muligheter. En slik positiv innstilling til livet tok noe
av brodden til de livsbegrensende konsekvensene som hjerneslaget hadde for familien.
Endringer i familiens kommunikasjonsmønster
Hjerneslaget med de funksjonshemningene som fulgte i kjølvannet, truet familiens vante
kommunikasjonsmønster. Lange sykehus- og rehabiliteringsopphold hindret kommunikasjonen mellom barn og foreldre, og i den viktige bearbeidelsesfasen var det ofte andre personer som tok seg av barna. Etter hvert ble det vanskelig å snakke åpent om problemer,
bekymringer og engstelse. Liv som var barn da hennes mor fikk hjerneslag, fortalte: «Vi
fikk aldri noe forklaring på sykdommen, det var sikkert derfor jeg trodde hun kom til å dø …
jeg har aldri pratet med ham [faren] om sykdommen … og Mamma har aldri pratet om den
selv.»
I mange familier oppstod det redsler og bekymringer både hos den syke og den friske
partner som de ikke snakket med hverandre om. Ektefellene ville ikke legge stein til byrden
for hverandre ved å ta opp problemer. De ønsket å skjerme barna, spesielt hvis de observerte at barna viste motvilje når samtalen kom inn på sykdommen. Konflikter som ulmet
mellom foreldrene ble likevel oppfattet av barna. Liv sa: «Jeg husker det var en del krangling,
og det syntes jeg var helt forferdelig for hun var jo syk. Jeg var redd for at de skulle gå fra hverandre på grunn av den store forandringen».
Selv om noen foreldre fortalte at barna viste tegn på atferdsproblem og psykosomatiske
reaksjoner relaterte ikke foreldrene dette til endringene i familielivet. Johann (frisk far)
mente: «Ungene hadde ikke behov for oppfølging, de ble godt tatt vare på, de hadde jo så
mange rundt seg». Selv om foreldrene var fysisk tilstede i familien senere i forløpet, kunne
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barna likevel oppfatte dem som «fraværende» fordi foreldrene måtte bruke hele sin energi
på de daglige utfordringene som rolleendringene medførte og fordi den nødvendige verbale kommunikasjonen mellom foreldre og barn uteble. Eva, en hjerneslagrammet mor
uttrykte: «Jeg tror hun [datteren] følte et stort ansvar … jeg husker veldig lite fra den tiden
selv, jeg vet ikke, jeg var mest opptatt av min egen situasjon».
I de tilfeller hvor hjerneslaget hadde ført til afasi, depresjon eller atferdsendringer, var
det vanskelig å dele tanker og følelser med familien. Dette virket negativt på fortroligheten
mellom ektefellene. Den afasirammede eller deprimerte partner klarte sjelden å gi uttrykk
for behov og bekymringer, og det var vanskelig for andre i familien å oppfatte deres behov
for støtte og trøst. Den afasirammede reagerte ofte med tilbaketrekking eller irritasjon, og
den friske partner opplevde sinne eller fortvilelse når den krevende kommunikasjon ikke
førte frem. Matilde, som hadde en afasirammet mann, berettet: «Det er så mye gjetting, men
jeg kan ikke late som om jeg forstår den mannen som jeg deler 24 timer i døgnet med … det
er så mange misforståelser … Han er uten språk men du aner ikke hvor intenst vi krangler!».
Negative, eller ambivalente følelser gjorde seg gjeldende i parforholdet, spesielt når en
av partene følte seg overkjørt eller dårlig behandlet. Når den friske partner handlet på
vegne av den slagrammede ektefellen kunne kommunikasjonen gå helt i stå, noe som
skapte avstand og konflikter. En dyp eksistensiell ensomhet og fortvilelse gjorde seg gjeldende hos dem som hadde partnere med alvorlige kognitive vansker etter hjerneslaget.
Ragnhild fortalte: «Jeg føler meg alene hele tiden … det er som en enveiskjørt vei … det er
tungt, kjempetungt!»
Forventninger som forble usagt eller uinnfridd bidro til misnøye og skapte avstand i
relasjonen. Slagrammede Jens uttrykte sin irritasjon slik: «Kanskje jeg er så irritabel på
grunn av alt jeg ikke kan gjøre, og så blir andre skadelidende». Dårlig samvittighet, skyld og
avmakt var vanlige følelser hos slagrammede deltakere når de ikke klarte å nå sine egne mål
og heller ikke kunne innfri forventninger til resten av familien på grunn av funksjonshemminger og fatigue.
Endringer i familienes relasjonsmønster
Deltakere som hadde hjerneslag uttrykte at familiær støtte var helt avgjørende for deres
overlevelse i akuttfasen og for fremskritt i rehabiliteringsfasen. Med få unntak stod den
friske ektefellen trofast ved deres side. Familiens oppfølging, motivasjonsarbeid og praktiske hjelp i hverdagen var helt avgjørende for å beholde livsmot og mestringsvilje. Mange
fortellinger liknet på Haralds beskrivelse: «Uten min kone ville jeg ikke ha klart meg, hun
har pushet meg hele tiden …. uten henne ville jeg ha sittet i en rullestol på sykehjem».
Relasjonsmønstret i familien ble preget av en sterk sentrering rundt den syke og var helt
avgjørende for å bevare et håp om fremgang og en bedre livskvalitet på sikt. Eva (slagrammet) uttalte: «… så lenge du har en familie, vil de alltid stille opp for deg, og du må holde det
gående».
Hengivenhet og omsorgsansvar krevde sin pris i det lange løp. Hvis det oppstod alvorlige funksjonshemminger endret relasjonene seg fra å være partner til å bli omsorgsgiver,
noe som påvirket parets samliv. Den friske partner følte at de på et vis hadde mistet ektefellen men prøvde å skjule sin sorg. Siv, kona til en alvorlig slagrammet beretter: «Jeg følte
en stor sorg men jeg hadde dårlig samvittighet for det, han var jo hos meg fortsatt, de eneste

This article is downloaded from www.idunn.no. Any reproduction or systematic distribution in any form
is forbidden without clarification from the copyright holder.

NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING | ÅRGANG 8 | NR. 1-2018

13

jeg kunne betro meg til var andre voksne i familien for de hadde jo også mistet ham på et vis».
Forandringene hos den slagrammede kunne være store, både fysisk, kognitivt og atferdsmessig, og noen ganger ble partneren oppfattet som «fremmed». Siv berettet: «Om kvelden
når vi skulle kle av oss på badet – han var så annerledes – og det slo meg, han er en fremmed
for meg».
Familiens omsorg kunne også føre til at den slagrammede utviklet en sterk avhengighet,
spesielt når funksjonshemmingene var store. Noen familier hadde vanskelig for å ta imot
hjelp og avlastning fra det offentlige, andre fikk ingen tilbud om det. Dette forsterket en
ond sirkel av omsorgsbyrder, dårlig samvittighet og frustrasjon. Matilde uttrykte det slik:
«Du er ikke omsorgsperson bare av og til men hele livet ditt handler bare om det».
Noen barn avviste forelderen med hjerneslag, noe som skapte dyp fortvilelse. Line, en
afasirammet mor, forteller: «Jeg kan ikke beskrive hvordan det føltes … det var en forferdelig
skam … Jeg ble enda mer deprimert». En slik avvisning hadde også store konsekvenser for
den friske forelder som måtte overta enda flere omsorgsroller.
Når den slagrammede partner ikke klarte å fylle sine familiære roller oppstod det en
ubalanse i forholdet. Den friske part ble ofte hovedforsørger mens den syke følte seg som
en passiv mottaker og en byrde for familien. Noen barn måtte overta store forpliktelser for
å avlaste den friske forelder når arbeidsliv og omsorgsoppgaver skulle koordineres. Elin
forteller: «Jeg minnes veldig godt … min søster tok ansvar … hun syklet meg til barnehagen».
I noen familier økte den følelsesmessige avstand mellom foreldre og barn og ble ytterligere
forsterket når ungdommene flyttet langt vekk fra sine foreldre.
Relasjonene i familiene ble preget av usikkerhet og engstelse for å miste den syke eller få
en enda verre livssituasjon i tilfelle nye hjerneslag. Slike engstelser kunne føre til overbeskyttende atferd som innskrenket den slagrammedes livsverden. Ofte var det å være alene
hjemme eller å tørre å la den slagrammede partner være alene, en stor utfordring. Denne
gjensidige avhengigheten begrenset parets livsutfoldelse og spontanitet. Den friske partner
var ofte redd for ikke å strekke til i omsorgsrollen og bekymret seg for fremtiden. Renate,
som hadde en multifunksjonshemmet mann uttrykker det slik: «Jeg tenker mye på hva som
vil skje med ham hvis jeg dør … hva skal han gjøre da?».
Til tross for mange utfordringer var det tydelig at gode og stabile familiære bånd ble
ytterligere styrket gjennom årenes løp. Beate, kona til en afasirammet mann, sa: «Vi er
kommet nærmere hverandre. Vi snakker mer om våre problemer, og vi er mere åpen med
hverandre. Vi har holdt sammen i alle disse 30 år». De fleste par understreket at de fikk et
godt liv etter hvert som tiden gikk. De lærte seg å gripe øyeblikket og fokuserte på mulighetene i stedet for begrensningene. Stabile familiære relasjoner virket gunstig på mestrings- og tilpasningsprosessene i familien. Derimot viste datamaterialet at flere kortvarige
parforhold gikk i oppløsning kort tid etter hjerneslaget.
Endringer i familiemedlemmenes identitetsfølelse
De kroppslige og følelsesmessige konsekvensene som den slagrammede ble stilt ovenfor
hadde store innvirkninger på selvfølelse og identitet. Kroppen som ofte ble totalt forandret, føltes fremmed og ikke til å stole på. Tidligere roller var vanskelig å fylle og mange
deltakere mistet verdsatte fritidsaktiviteter. Afasi og andre kognitive problemer virket
negativt på sosiale relasjoner og gjorde det vanskelig å fortsette i arbeidslivet. Følelsen av
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å ikke lenger være seg selv eller være ubrukelig gjorde at den slagrammedes selvbilde
endret seg. Mange reagerte med sinne, sorg eller tilbaketrekking. Nadja fortalte: «Min
selvfølelse og forståelse av hvem jeg er har endret seg. Jeg er veldig usikker på meg selv. Du
føler at du ikke har samme verdi som før når du ikke kan arbeide lenger, du har blitt en som
går på trygd …».
Det tok lang tid å finne seg selv etter hjerneslaget, og mange tilpasninger var nødvendige for å komme videre i livet. Slike overganger skapte et stort behov for å forstå og finne
mening i det som hadde skjedd. Familiens støtte var avgjørende for å kunne bevare et positivt selvbilde og beholde troen på seg selv og sine evner. Hvordan den slagrammede ble
oppfattet av andre hadde innvirkning på selvforståelse og selvrespekt. Mange ble såret når
de ble snakket over hodet på eller ble behandlet som barn, og de følte at de ble oversett og
stigmatisert. Geir fortalte: «I den tiden jeg satt i rullestolen skjedde det ofte at folk som jeg
kjente snudde og gikk motsatt vei. Jeg var klar og orientert, og jeg kunne se dem … Måten de
ser på deg … du kan nesten lese deres tanker …»
Også den friske partner ble utsatt for store livsendringer som hadde innvirkning på
deres selvbilde. Mange måtte sykemelde seg i lange perioder, og noen avsluttet arbeidslivet
for godt. Flere av ektefellene ble selv kronisk syke, noe de tolket som kroppens reaksjon på
et liv som ble snudd opp ned. Kontakten med arbeidskolleger, venner og nettverk ble sporadisk på grunn av store omsorgsoppgaver, og tidligere verdsatte fritidssysler ble satt på
vent. Noen opplevde at de ble til «fanger» i sitt eget hjem fordi den syke partneren ikke
kunne forlates. Hjerneslagets ringvirkninger førte ofte til sorg- og krisereaksjoner, depresjon og slitasje hos ektefellen. Raja, kona til en slagrammet mann som utviklet demens,
uttrykte det slik: «Før følte jeg at jeg klarte alt, gjorde alt, men nå føler jeg, nei jeg kan ingenting … jeg er sliten fordi det blir altfor mye …».
I motsetning til deltakerne med hjerneslag, uttrykte ektefellene at de følte seg lite sett av
helsepersonell. Flere ga uttrykk for at møtene med helsepersonell fratok dem håpet om en
bedre fremtid og etterlot dem nærmest hjelpeløse i en situasjon hvor deres innsats var
avgjørende for den funksjonshemmede ektefellen.
Noen foreldre fortalte at deres barn utviklet atferdsvansker, presterte dårligere på skolen
og fikk psykosomatiske plager. De fleste foreldre så ikke problemene i sammenheng med
endringene i familielivet selv om barnas hverdag ble preget av en ansvarsbyrde som ikke
stod i forhold til deres biologiske alder. Liv som var barn da moren fikk hjerneslag og som
påtok seg rollen som reservemor i familien, fortalte om sin konstante frustrasjon over ikke
å strekke til: «Jeg tenkte jeg klarer ikke å gjøre alt like bra [som moren] …. Jeg får det ikke til
like bra …. Jeg hadde bare lyst til å gi opp hele prosjektet.» Liv fortalte at hun tidlig i ungdomsårene flyttet hjemmefra for å få større avstand til sin familie.

DISKUSJON
Hensikten med denne studien var gjennom en metasyntese av tre studier å belyse fenomener som over tid trer frem i familier hvor et av medlemmene lever med hjerneslag.
Endringene med tanke på familiens innbyrdes relasjoner, kommunikasjonsmønstre og
identitetsfølelse må sees i sammenheng fordi endringene på et område påvirker de
andre.
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Kommunikasjonens betydning for familiens tilpasningsprosess etter hjerneslag
Resultatene viste at afasi, ulike kognitive problemer og depressive reaksjoner hos den slagrammede virket negativt inn på kommunikasjonsmønstret i familien. Dette skapte avstand
mellom ektefeller og mellom foreldre og barn i en tid hvor det var særlig viktig å kunne
snakke sammen og bearbeide de store omveltningene og rolleendringene i familien. Den
slagrammede selv måtte i stor grad overlate sine oppgaver til andre i familien og følte skyld
og maktesløshet. Aktiviteter og interesser som hadde vært familiens samlingspunkt var
ikke lenger mulig på grunn av alvorlige funksjonshemminger. Kommunikasjonen i familiene ble ytterligere svekket når familiemedlemmer prøvde å skjule utfordringer, problemer
og emosjonelle reaksjoner for hverandre. Dette resulterte i at barna ikke fikk svar på sine
spørsmål og bekymringer. Tidligere studier har vist at det kan oppstå ulike følelsesmessige
reaksjoner som sinne, skyldfølelse og bitterhet når familier prøver å fortie problemfylte
samtaleemner for å beskytte hverandre, og det påpekes at en slik strategi vil gjøre større
skade enn konfliktsøkende strategier (12,29). Livssituasjonen til den slagrammede forverres når de ikke får luftet sine bekymringer for familiens ve og vel (14).
I familier som rammes av langvarig sykdom får en funksjonell kommunikasjon stor
betydning fordi den kan kompensere for tapet av familiens fysiske interaksjon og felles
aktiviteter (30). Parr (31) påpeker at nødvendige tilpasningsprosesser i forbindelse med
kroniske sykdommer krever en viss språklig funksjon. Derfor er det sannsynlig at familiene som var rammet av afasi stilte svakere når de skulle tilpasse seg sykdommens konsekvenser. Den afasirammede kunne ikke uttrykke sine tanker og følelser, og ektefellen og
barna mistet en viktig samtalepartner. Bronken (32) understreker viktigheten av å hjelpe
den afasirammede med å uttrykke sine erfaringer for å kunne avdekke psykososial mistrivsel og støtte deres mestring og tilpasning. Å dele sykdomsopplevelser er identitetsfremmende, har betydning for håp og livsmot og kan skape mening i det meningsløse (33). Sykdomsfortellinger har også en legende funksjon for familiemedlemmene (34). Det er tidligere vist at slagrammede familier er utsatt for kommunikasjonsproblemer (35). Dette
tyder på at det trengs en profesjonell innsats for å forberede disse familiene på utfordringene som venter dem i dagliglivet, noe som særlig ektefellene etterlyste.
Relasjonelle endringer etter hjerneslag forsterker familiens behov for åpen
kommunikasjon og støtte
De relasjonelle endringene i familien trådte tydelig frem i studien. De fleste slagrammede
betonet hvor viktig familiens støtte var for et vellykket rehabiliteringsforløp, og i noen tilfeller mente de at de ikke hadde overlevd uten sin familie. For den friske ektefellen ble partnerrollen gradvis forandret til en omsorgsrolle noe som medførte slitasje.
Kognitive og atferdsmessige endringer var problematiske og skapte avstand i parforholdet. Funn fra tidligere studier viser at slike problemer virker ødeleggende på de emosjonelle bånd i parforholdet (36,37), og det hevdes at sykdommer som påvirker hjernefunksjonen har en særskilt negativ effekt på familiens utvikling (38). Informanten Siv uttrykte
at hun oppfattet sin parese- og afasirammede mann som en fremmed, noe som ga grobunn
for ambivalente følelser for partneren. Det er vist at fremmedgjøring er en alvorlig trussel
for intimiteten i et parforhold (15,39). Det antas at når familiemedlemmer blir fremmede
for hverandre vil også fortroligheten mellom barn og foreldre bli truet. Når reaksjons-
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mønstret eller personligheten til den slagrammede ikke lenger kan gjenkjennes av de andre
i familien, kan det overvinnes nettopp ved å gjenskape fortrolighet gjennom kommunikasjon. Når det derimot legges lokk på følelser og konflikter som resultatene viste, mister
familien muligheten til å ventilere negative følelser som vokser seg store i skjul av tausheten. Ifølge Fontana (40) og Shadden (41) kan en slik atferd som i utgangspunktet er ment
for å beskytte hverandre, føre til ensomhet og avstand. Informanten Liv gir uttrykk for en
slik ensomhet. Hun har ingen å betro sine redsler og sin avmakt til, noe som forsterker
hennes engstelse. Etter hvert tar hun avstand fra sine foreldre og flytter tidlig i ungdomsårene, en beslutning som flere barn til slagrammede i studien tok. Ifølge Rolland (42) preges ungdomsfasen av løsrivelse fra foreldrene mens Cole og Reiss (38) påpeker at sykdom
i familien krever tettere bånd noe som kan komme i konflikt med løsrivelsen. Det er hevdet
at ungdommer som må påta seg mer ansvar og omsorgsoppgaver modnes tidligere og derfor er klar til å ta fatt på sitt eget liv før deres jevnaldrende (43). På den andre siden kan
bruddet med foreldrene også sees på som en flukt fra tyngende oppgaver og mangel på
kommunikasjon.
Mange slagrammede i studien befant seg i en familiesyklus hvor foreldrerollen stod sentralt men ble skadelidende. Informanten Line beskriver hvordan hun kommer til kort i foreldrerollen, sønnen avviser henne og hun føler skam og fortvilelse. Studier som utforsker
yngre slagrammedes situasjon viser at barneoppdragelsesfasen er spesielt utfordrende for
slagrammede (3,16). Rehabiliteringsarbeidet kommer i skyggen av de krav som foreldrerollen stiller og omgivelsene tar ikke alltid hensyn til de emosjonelle og kognitive
endringene som hjerneslaget har medført (3). Den syke opplever uoverkommelige krav fra
sine omgivelser og blir til en passiv tilskuer som må trygle om familiens aksept (3).
Dessverre var det mange partnere i den aktuelle studien som opplevde at helsepersonell
ikke inkluderte dem i rehabiliteringsprosessen, noe som samsvarer med funn i andre studier (16,44). Gillespie og Campbells (37) systematiske oversikt viser at familiene har et
stort behov for informasjon, profesjonell støtte og veiledning for å forebygge emosjonelle
problemer, utbrenthet og samlivsbrudd. Støtten er nødvendig fordi de relasjonelle
endringene mellom partnere etter hjerneslag er sammensatt og truer funksjonaliteten i
ekteskapet. Også forskning som undersøker livserfaringer i forbindelse med transisjoner
viser at det i tillegg til den familiære støtten er et stort behov for profesjonell støtte og veiledning (45). Hvis slike støttefunksjoner mangler eller de impliserte føler at de blir motarbeidet, er det større fare for at transisjonene blir mindre vellykkede (46). Funnene viste at
kortvarige parforhold gikk i oppløsning kort tid etter at hjerneslaget inntraff mens parene
som hadde et langvarig og stabilt forhold bak seg lyktes bedre med å tilpasse seg og å
komme styrket ut av transisjonene i det lange løp. De ga uttrykk for at de hadde endret
synet på hva som var viktige verdier i livet og levde i nuet i større grad enn før. Dette samsvarer med funn fra tidligere forskning som viser at hjerneslaget på sikt kan ha positive
konsekvenser som omprioritering av sentrale verdier og personlig vekst (47).
Livsendringene etter hjerneslag kan påvirke identitetsfølelsen til de som lever sammen i
en familie
Transisjonene etter hjerneslag medførte endringer i selvbilde til den slagrammede. Dette er
i overenstemmelse med funn fra andre studier som viser at kroppslige og emosjonelle
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endringer påvirker identitetsfølelsen til den slagrammede i negativ retning (41,48). Det
hevdes at endringene må kunne aksepteres og inkorporeres hvis resultatet skal bli et positivt selvbilde på sikt. Endringsprosessen påvirkes av mange ulike faktorer. I den aktuelle
studien hadde familiens forståelse og støtte en positiv innvirkning på selvbildet til den slagrammede mens en stigmatiserende holdning fra omgivelsene virket negativt. Anderson
og Whitfields (49) studie viser at det er avgjørende for selvbildet at omgivelsene tror på at
den slagrammede er i stand til å gjenoppta aktiviteter og gjøremål. Derimot kan stigmatiserende holdninger fra omgivelsene hindre aksept og tilpasning til et liv med funksjonshemming.
Et viktig funn i studien er at identitetsfølelsen til den friske ektefellen og barna også kan
bli påvirket. Omsorgsbyrdene var til dels store, og mange familier måtte avstå fra aktiviteter, fritidsinteresser og arbeidsliv, noe som påvirket selvbildet negativt og hemmet personlig utvikling. Ifølge Sawatzky og kolleger (50) kan tap av sentrale roller true selvforståelse
og identitet. Livsløpsteorien kan danne en forståelsesramme på hvordan alvorlig sykdom
og funksjonshemming hos et familiemedlem kan påvirke livet til andre som lever sammen
med den syke fordi familien ansees som en dynamisk organisasjon hvor enkeltindividet
påvirker gruppen som helhet og vice versa (23). I tråd med denne tenkningen er det sannsynlig at familiens samlede identitet svekkes når de ulike medlemmene blir utsatt for
påkjenninger som virker negativt inn på deres identitet og selvforståelse. Livsløpsteorien
gir en forklaring på hvorfor familier som er i nyetableringsfasen eller i barneoppdragelsesfasen var mer utsatt for påkjenningene etter hjerneslaget (23). Begge faser innebærer krav
til store omstillinger og omfattende rolleendringer, noe som er vanskelig å forene med de
store livsendringene etter hjerneslag.
Turner sitert i Bennett og Sani, (51) hevder at den sosiale gruppen man tilhører vil farge
ens selvforståelse avhengig av hvor mye man verdsetter gruppen og hvor tett man er knyttet
til gruppen følelsesmessig. Barn og unge voksne er vanligvis nært knyttet til sine foreldre
og står i en sårbar avhengighet til dem. Funnene i studien tyder på at noen av barna ble
påvirket i sin identitetsutvikling når foreldrene kunne observere atferdsvansker, nedsatt
skoleprestasjon eller psykosomatiske plager. Sieh og kolleger (17) konkluderer med at et
alvorlig hjerneslag hos en forelder vil utsette barn for emosjonell stress, tilpasningsproblemer og depressive reaksjoner. Det trengs mer forskning på hvordan foreldres hjerneslag
virker inn på barnets identitetsutvikling og hvordan skadevirkninger kan forebygges.

METODISKE OVERVEIELSER
Studiens utvalg har stor aldersmessig spredning og fanger opp familier i ulike livs- og
utviklingsfaser. Deltakere under 30 år og over 70 år er ikke representert. Deltakerne med
hjerneslag hadde fortsatt et bredt spekter av funksjonshemminger ved intervjutidspunkt.
Dette kan ha preget datamaterialet. Det var vanskelig å rekruttere deltakere som hadde
vokst opp sammen med en slagrammet forelder, dermed dominerte foreldrenes fremstilling av barnas opplevelser. Synspunktene til de to deltakerne som representerer barnas perspektiv samsvarte med foreldrenes beretninger på noen men ikke på alle områder.
De som rekrutterte deltakere til studien fikk skriftlig informasjon om utvalgskriteriene og
ble bedt om å rekruttere deltakere med ulike erfaringer. Antall forespurte ble ikke registrert.
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Førsteforfatter som har erfaring med afasirammede la vekt på at ektefellens støttende
kommunikasjon harmonerte med den afasirammedes oppfatning og ble oppfattet korrekt.
Datasamling og analyse i de tre studien foregikk parallelt, og rekrutteringsprosessen ble
avsluttet når det ikke lenger var funn som ga opphav til nye tema, med unntak av data som
omhandlet barna. Forfatterne som begge har erfaring fra slagforskning og fenomenologisk
hermeneutisk metode har deltatt i analyseprosessen i studiene og i metasyntesen.

KONKLUSJON OG IMPLIKASJONER
Studien synliggjør fenomener som kan fremtre i familier som har levd med hjerneslag over
tid og viser hvordan disse innvirker på hverandre og påvirker familiens liv. Slagrammede
familier trenger å bli forberedt på de kommunikasjonsmessige og relasjonelle utfordringene de vil støte på. Identitetsstøttende intervensjoner vil også være av stor verdi. Det gir
grunn til bekymring at partnere til slagrammede føler seg lite sett av helsepersonell. Helsepersonell i alle ledd i rehabiliteringsprosessen har en viktig rolle for å støtte opp om familiære relasjoner ved hjelp av informasjon og veiledning. Gode og stabile familiære bånd
kan gi positive konsekvenser på sikt, for eksempel tettere samhold og prioritering av viktige verdier i livet.
Mye tyder på at familiene også trenger psykososial støtte for å kunne mestre utfordringene etter hjerneslag. Det er gjennomført studier både i Norge (52,53) og internasjonalt
(54) som har prøvd ut psykososiale intervensjoner for slagpasienter med lovende resultater. For tiden gjennomføres det en RCT studie i Norge som tester ut om målrettede psykososiale intervensjoner gitt av spesialtrenet helsepersonell til slagrammede i tidlig fase kan
bedre deres livskvalitet (55). Fremtidige studier bør også inkludere nære familiemedlemmer. Det trengs mer forskning med tanke på slagrammedes utfordringer i foreldrerollen og
barns oppvekstsvilkår i familier som rammes av hjerneslag.
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