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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Att vara anhöriga till en person med psykisk sjukdom medför ofta en egen 

försämrad psykisk hälsa samt kan vara både tidskrävande och kostsamt. 

Känslor av skuld och skam samt stigmatisering från omvärlden är vanligt 

förekommande. Anhöriga önskar delaktighet i vården men exkluderas ofta. 

Det finns nationella riktlinjer och lagar som betonar vikten av anhörigas 

delaktighet, trots detta upplevs anhöriga ofta påträngande. De finns lite 

kunskap om anhörigas kontakt med psykiatriska intensivvårdsavdelningar. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

möten med anhöriga på psykiatriska intensivvårdsavdelningar 

Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Sju sjuksköterskor på 

psykiatriska intensivvårdsavdelningar i Sverige intervjuades enligt 

semistrukturerade metod. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet från intervjuerna utmynnade i fyra kategorier: Organisatoriska 

förutsättningar för att möta anhöriga, Olika syn på anhöriga, Utmaningar i 

mötet med anhöriga samt Att möta och kommunicera med anhöriga.  

Diskussion: Resultatet i studien diskuteras i relation till tidigare forskning och Andersheds 

teori om Delaktighet i Ljuset – Delaktighet i mörkret. I resultatet framkom 

aspekter som kan tänkas leda till både delaktighet i ljuset och i mörkret. 

Nyckelord: Psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA), Anhöriga, Sjuksköterskor 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Being a relative to someone with mental disorder often causes a decreased 

mental health and can be both time-consuming and costly. Feelings of guilt 

and shame and stigmatization from the surroundings are common. 

Relatives’ wishes to participate in care but often get excluded. National 

guidelines and laws emphasize the importance of relatives’ participation; 

despite this relatives' often get perceived as intrusive. Little is known about 

relatives contact with psychiatric intensive care units. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences from meeting 

relatives at psychiatric intensive care units. 

Method: This study has a qualitative design with an inductive approach. Seven nurses 

at psychiatric intensive care units in Sweden were interviewed with semi-

structured method. The material was analyzed using a qualitative content 

analysis. 

Results: The result from the interviews developed into four categories: 

Organizational requirements to meet relatives, Different views on relatives, 

Challenges in the meeting with relatives, and To meet and communicate 

with relatives. 

Discussions: The result is being discussed in relation to previous research and 

Andershed's theory of Involvement in the light – Involvement in the dark. In 

the result aspects emerged that can lead to both participation in the light and 

in the darkness. 

Keywords: Psychiatric Intensive Care Unit (PICU), Relatives, Nurses 
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1 Inledning 
Under mina yrkesverksamma år som sjuksköterska på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning 

(PIVA) mötte jag många oroliga anhöriga i behov av stöd och information. Situationerna 

varierade men anhörigas frågor var ofta av samma karaktär, färgade av ovisshet och 

hjälplöshet. Anhöriga önskade samtal för att få stöd i sin situation samt en förklaring till deras 

psykiskt sjuke närståendes beteende, men samtalen var svåra att genomföra på grund av den 

höga arbetsbelastningen. Jag upplevde att vårdpersonalen ofta kände sig otillräckliga då tid till 

samtal sällan fanns och att samtalen därför kortades av och sköts på framtiden. Ihärdiga 

anhöriga som frekvent påkallade uppmärksamhet kunde upplevas som en betungande 

arbetsbörda och föll lätt bort i “strömmen” av arbetsuppgifter.  

Min upplevelse var att situationer där anhörigas behov inte kunde tillgodoses bidrog till 

försämrat mående hos anhöriga men även hos vårdpersonalen. Det som fångade mitt intresse 

var att under perioder när tempot på avdelningen var lugnare och tid till samtal fanns, förelåg 

ett visst motstånd i bemötandet av anhöriga. Min upplevelse var att det fanns en ovisshet och 

en osäkerhet inför mötet med anhöriga som inte gick att relatera till den annars ständigt 

närvarande tidspressen eller sekretessen, vilket motiverade mig att vidare utforska ämnet. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Begreppen Anhöriga och Närstående 

För att undvika missförstånd väljer författaren att initialt förtydliga begreppen Anhöriga och 

Närstående, vilka ofta används synonymt och därför kan komplicera för läsaren. Anhöriga 

syftar i den här studien till den psykiskt sjukes närmaste sociala omgivning, bestående av både 

familj och vänner, och den psykiskt sjuke benämns i texten som den Närstående till anhöriga. 

Dessa definitioner baseras på beskrivningen av Anhöriga och Närstående från 

Socialstyrelsens termbank (2016). 

 

2.2 Anhörigas situation 

 

2.2.1 Påverkan på den psykiska hälsan 

Att vara anhörig till någon med psykisk sjukdom innebär i många fall en egen försämrad 

psykisk hälsa (Catthoor et al., 2015; Flyckt, Löthman, Jörgensen, Rylander & Köerning, 

2013; Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin, & Andershed, 2010; Stjernswärd & Östman, 
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2008; Tranvåg & Kristoffersen, 2008; van der Voort, Goossens & van der Bijl, 2009; 

Weimand, Hedelin, Sällström & Hall-Lord, 2010; Östman, Wallsten & Kjellin, 2005). I en 

svensk longitudinell studie av Östman et al. (2005) besvarade 455 anhöriga till närstående 

inlagda på psykiatriska avdelningar ett frågeformulär. Resultatet visade på att 42% av 

anhöriga visade tecken på psykisk ohälsa och 46% upplevde ett behov av stöd. Tranvåg och 

Kristoffersen (2008) genomförde i en norsk studie intervjuer med åtta anhöriga till närstående 

med bipolär sjukdom. Anhöriga i studien upplevde egna symtom så som sömnlöshet och en 

känsla av mental utslitenhet och vissa anhöriga hade även utvecklat depression. I en svensk 

studie intervjuade Johansson et al. (2010) 16 mödrar till barn med långvarig psykisk ohälsa. 

Studiens resultat visade hur anhörigas situation innebar en konstant oro och ett stort behov av 

stöd, som dock var svårt att finna. Flera anhöriga uppgav att de inte mådde bra men att de inte 

vågade söka vård då hela familjen kunde framstå som “galna”. 

 Socialstyrelsen genomförde 2012 en befolkningsstudie där ca 15 000 individer 

slumpmässigt tillfrågades via en postenkät. Av studien framgick att 1,3 miljoner svenskar 

vårdade, hjälpte eller stöttade en närstående på grund av sjukdom, hög ålder eller 

funktionsnedsättning. Anhöriga som svarade på enkäten upplevde det svårt att förvärvsarbeta 

och studera samtidigt som man vårdade, hjälpte eller stöttade en närstående. 

 Studien kunde även visa på ett samband mellan hur omfattningen av anhörigas engagemang 

inverkade negativt på deras uppskattade hälsotillstånd.  

 

2.2.2 Påverkan på ekonomi och sociala relationer 

I en holländsk studie intervjuade van der Voort et al. (2009) makar och ex-makar till personer 

med bipolär sjukdom. Av studien framkom att deltagarna kände sig socialt och professionellt 

belastade, vissa hade sagt upp sina jobb för att klara av sin situation. Det var vanligt 

förekommande att deltagarna prioriterade närstående och satte sig själva i andra hand.  

 Författarna Weimand, Hedelin, Sällström och Hall-Lord (2010) genomförde en studie i 

Norge där 226 anhöriga till närstående med allvarlig psykisk ohälsa besvarade ett 

frågeformulär. Flera anhöriga upplevde sin situation som betungande och det var kostsamt 

både ekonomiskt men även socialt, då anhörigas sociala förmåga minskade relaterat till det 

egna försämrade måendet.  

 I en svensk studie av Flyckt et al. (2013) undersöktes 118 anhörigas upplevda börda av 

närstående med psykossjukdom. Anhöriga spenderade i snitt 22.5 timmar per vecka i ”stand 
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by” samt i snitt 14% av den totala månadsinkomsten på närstående. Av anhöriga i studien 

upplevde 54% en egen försämrad mental hälsa. 

 

2.2.3 Känslor av skam och relationen till omvärlden 

Det förekommer att anhöriga känner skam för närstående och istället undviker att tala om 

denne som en del av stigmatiseringen från omvärlden. Ett exempel på detta kan ses i Catthoor 

et al., (2015) holländska studie där 150 anhöriga till närstående med psykossjukdom 

intervjuades. I resultatet framgick att 86% av anhöriga kände av en stigmatiserande attityd 

från omgivningen, flera anhöriga led av depression och många kände skuld samt försökte 

dölja närståendes psykiska sjukdom. Känslor av skam och upplevelse av stigma återfanns 

även i andra studier. Stålberg, Ekerwald och Hultman (2004) genomförde 16 

semistrukturerade intervjuer med syskon till personer med schizofreni. Resultatet i studien 

visade på att vissa deltagare upplevde en sorg över förändrade relationer till sitt syskon efter 

dennes insjuknande och att det fanns känslor av skuld. Deltagarna önskade se normala ut för 

omgivningen och det upplevdes jobbigt att berätta om sitt sjuka syskon. Det fanns även en 

rädsla att stämplas som sjuk i andras ögon. Deltagarnas utsatthet i sjukdomsförloppets 

skiftande skeden kunde göra det svårt att som anhörig lämna över ansvaret (a.a.).  

 

2.2.4 Behov av stöd och upplevelser av vården 

Det finns flera studier som belyser anhörigas behov av stöd men även upplevelse av att inte få 

tillräckligt stöd (Ewertzon, Lützén, Svensson och Andershed, 2010; Johansson et al., 2010; 

van der Voort et al., 2009; Weimand, Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 2011; Östman et al., 

2005). I en studie av Ewertzon et al. (2010) efterfrågades 70 anhörigas erfarenheter av 

personalens bemötande i psykiatrisk vård. Resultatet visade på att majoriteten av anhöriga i 

studien hade upplevt ett bemötande som i låg omfattning kännetecknandes av bekräftelse och 

vilja till samverkan från vårdpersonalen. Vidare upplevde anhöriga i studien i hög grad 

maktlöshet och social isolering i relation till den vård som erbjöds deras närstående. I en 

norsk kvalitativ studie av Weimand et al. (2011) deltog 214 anhöriga till närstående med 

allvarlig psykisk sjukdom. Deras erfarenheter av kontakt med psykiatrisk vård efterfrågades 

via frågeformulär. Anhöriga i studien upplevde ett behov av att delta i vården både för 

närståendes skull men även för sin egen och trots detta upplevde sig anhöriga exkludera ur 

vården. Ett fåtal anhöriga upplevde ett bra bemötande vilket innefattade information, guidning 

och råd från personalen. De flesta anhöriga bevittande dock om negativa bemötanden som 
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stundvis kunde upplevas arrogant. Flera anhöriga kände ett behov av stöd och information för 

att kunna hjälpa närstående, men fick själv aktivt söka denna kunskap för att få sina behov 

uppfyllda. Många anhöriga beskrev behovet av stöd för att kunna hantera sina egna känslor av 

skuld, skam, sorg och hopplöshet. 

 I en kvalitativ studie av Johansson, Andershed och Anderzen-Carlsson, (2014) intervjuades 

26 föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa. Alla anhöriga i studien upplevde en bristande 

kontinuitet i närståendes vård och långa intervaller mellan läkarbesök kunde leda till 

återinsjuknande. Flera anhöriga upplevde att det var svårt att få tillgång till adekvat 

vuxenpsykiatrisk sjukvård och anhöriga med erfarenhet av somatisk sjukvård upplevde att 

tillgängligheten där var bättre. För anhöriga till närstående som vårdats inom barnpsykiatrin 

upplevdes att familjeperspektivet som funnits där gått förlorat i övergången till 

vuxenpsykiatrin och att fokuset endast låg på närstående. Anhöriga upplevde att de blev 

ignorerade av vårdpersonalen trots att de upplevde sig själva som en värdefull kunskapskälla, 

vilket ledde till att anhöriga kände sig värdelösa och upplevde frustation över situationen. 

Vidare upplevde anhöriga i studien att de inte fick den information och stöd de behövde. 

Detta medförde att anhöriga kände sig lämnade med en stor börda och ett stort ansvar, som de 

egentligen ansåg tillhöra sjukvårdspersonalen (a.a.).  

 

2.3 Ansvar och riktlinjer 
 

2.3.1 Sjuksköterskans ansvar och syn på anhöriga 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) 

skall sjuksköterskan erbjuda vård till enskilda personer, familjer och allmänheten. 

Sjuksköterskan ansvarar enligt denna etiska kod för att ”främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande” (s. 3). Omvårdnaden skall vara lika för alla människor och 

bygga på respekt för mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt att bli bemötta på ett 

respektfullt sätt och det ligger i sjuksköterskans ansvar att främja insatser för allmänhetens 

och särskilt sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (a.a.). 

 I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård (Psykiatriska riksförening för 

Sjuksköterskor, 2014) betonas att specialistsjuksköterskan ska involvera anhöriga i 

närståendes vårdplanering. Specialistsjuksköterskan ska även ta tillvara på anhörigas 

erfarenheter samt tillgodose deras behov av information, kunskap och stöd. 
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 I en studie av Sjöblom, Peijlert och Asplund (2005) intervjuades 20 sjuksköterskor i 

fokusgrupp för att belysa sjuksköterskans syn på familjen i den psykiatriska vården. I 

resultatet framkom att anhöriga som försökte involvera sig i vården ofta upplevdes 

påträngande och att anhöriga bar på en stor börda och inte blev lyssnad till i den utsträckning 

de önskat och behövt. 

En syn som många sjuksköterskors hade på sina arbetsuppgifter i den psykiatriska vården 

var att först och främst se till närståendes behov samt att skapa en tillförlitlig allians med 

denne, medan anhörigstöd upplevs som en krävande uppgift (Weimand, Sällström, Hall-Lord 

& Hedelin, 2013). Vidare beskrevs kontakten med anhöriga som en riskabel uppgift då det 

kunde påverka relationen till patienten om denne inte uppfattade sig som första prioritet. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att det fanns ett medicinskt perspektiv i vården samt 

rutiner och lagar som förhindrade kontakten med anhöriga (a.a.). 

 
2.3.2 Riktlinjer och lagar 

I Sverige pågår förbättringsarbeten och nationella riktlinjer för olika psykiska sjukdomar med 

incitament om att utbilda och involvera anhöriga (Socialstyrelsen, 2010, 2011). I både 

rekommendationerna för Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 

(Socialstyrelsen, 2010) och Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen, 2011) framgår anhörigas perspektiv. I 

riktlinjerna betonas vikten att tidigt involvera anhöriga i kontakten, tillgodose olika behov så 

som stöd och information, erbjuda utbildning samt att samordna vårdplanering med anhöriga 

närvarande, om närstående så tillåter (a.a.). Även i lagar finns det förslag om anhörigas 

medverkan. I Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) beskrivs att vårdplanering 

skall ske i samråd med anhöriga om det inte är olämpligt. I Lagen om rättspsykiatrisk vård 

(SFS 1991:1129) benämns anhöriga och möjliggör där för närstående att under specifika 

omständigheter besöka anhöriga t.ex. på sjukhus eller om det annars finns synnerliga skäl. 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver hur anhöriga ska få möjlighet att delta vid 

genomförandet av vården om inte sekretess eller tystnadsplikt hindrar. Vidare beskriver 

Patientlagen att anhöriga och närstående tillsammans ska få delta i vårdgivarens 

patientsäkerhetsarbete samt att anhöriga så vitt möjligt ska delges information i de fall den 

inte kan lämnas till patienten. 
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2.4 Psykiatrisk intensivvård 

 

2.4.1 Definition av psykiatrisk intensivvård  

Salzmann-Erikson (2013) belyser i sin avhandling problematiken kring definitionen av PIVA 

och psykiatrisk intensivvård samt poängterar att det i Sverige inte har funnits något 

beskrivande offentliga dokument för denna vårdform. I Storbritannien har forskare drivit 

processen att styrka konceptet psykiatrisk intensivvård och definiera vad minimistandarden 

för PIVA är. The National Association of Psychiatric Intensive Care and Low Secure Units 

(NAPICU) kom år 2002 kom den första riktlinjen för minimumstandard på psykiatrisk 

intensivvårdsavdelning för vuxna vilken reviderades år 2014 (NAPICU & NHS Clinical 

Comissioners, 2016). Enligt denna riktlinje är definitionen av en PIVA, eller Pschyciatric 

intensive Care Unit (PICU), viktig för forskning skall kunna bedrivas och vara tillförlitlig. I 

riktlinjen beskriver NAPICU definitionen för psykiatrisk intensivvård enligt följande: 

Psychiatric intensive care is for patients who are in an acutely disturbed phase of a serious 
mental disorder. There is an associated loss of capacity for self-control, with a corresponding 
increase in risk, which does not allow their safe, therapeutic management and treatment in a 
less acute or a less secure mental health ward. Care and treatment must be patient centred, 
multidisciplinary, intensive and have an immediacy of response to critical clinical and risk 
situations. Patients should be detained compulsorily under the appropriate mental health 
legislative framework, and the clinical and risk profile of the patient usually requires an 
associated level of security. Psychiatric intensive care is delivered by qualified and suitably 
trained multidisciplinary clinicians according to an agreed philosophy of unit operation 
underpinned by the principles of therapeutic interventions and dynamic clinically focused risk 
engagement. Length of stay must be appropriate to clinical need and assessment of risk, but 
would aim not exceed eight weeks in duration. (s. 4) 
 

Salzmann-Erikson (2013) beskriver i sin avhandling att 14 av 21 landsting i Sverige har en 

PIVA och problematiserar huruvida de 7 övriga landstingen bedriver en sämre vård för de 

mest akut sjuka patienterna eller om vården i dessa landsting bara arrangerats annorlunda. För 

läsaren kan det därför vara bra att veta att begreppen akutpsykiatri och psykiatrisk 

intensivvård i Sverige riskerar att användas synonymt för samma vårdform. 

 

2.4.2 Vården på PIVA 

Psykiatrisk intensivvård är liksom NAPICU´s definition lyder för patienter som befinner sig i 

ett akut fas av en allvarlig psykisk störning, där patientens säkerhet inte kan tillgodoses på en 

mindre säker psykiatrisk vårdavdelning (Författarens översättning). Av patienter som vårdas 

på PIVA är män överrepresenterade och medelåldern är ca 30 år. Vanligt förekommande 

diagnoser är psykossjukdomar, främst schizofreni (Salzmann-Eriksson, 2013), men även 
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bipolär sjukdom, missbruk och drogutlösta psykoser, (Ash, Suetani, Nair & Halpin, 2015) 

depressioner (Goulet, Laure, Stafford & Dumais, 2013) samt personlighetsstörningar (Pereira, 

Sarsam, Bhui & Paton, 2005).  

 Hot och våldsamheter är vanligt förekommande och Björkdahl, Hansebo och Palmstierna 

(2013) identifierade i en svensk studie flera faktorer som bedömdes viktiga i 

våldspreventionsarbetet på PIVA. Tydliga regler, att lugnt bemöta aggressiva patienter, 

försöka förstå sig på orsaken till patientens aggression samt att tidigt agera var viktigt för att 

undvika våld och utåtagerande. Enligt Salzmann-Eriksson (2013) är den farmakologiska 

behandlingen en del av vården på PIVA. I det akuta skedet syftar den till att snabbt lugna ner 

och reducera symtom och i det lugnare skedet att skapa en allians för behandling på längre 

sikt. På PIVA förekommer även användandet av tvångsåtgärderna avskiljning och 

fastspänning samt tvångsmedicinering som en del behandlingen och det våldsförebyggande 

arbetet (a.a.). 

 Salzmann-Erikson (2013) som i sin avhandling ägnat stort antal timmar på olika PIVA i 

Sverige i syfte att beskriva omvårdnaden poängterar att vårdpersonalens uppgift till stor del 

går ut på att förhindra, behålla och återskapa stabilitet när turbulens uppstår. 

Omvårdnadsarbetet beskrivs vidare i termer om att observera och övervaka patienter samt att 

ha förmågan att de-eskalera och lugna ner. Stort fokus läggs på patienten och i avhandlingen 

nämns inte anhöriga.  

 
2.5 Problemformulering 

Att vara anhörig till en person med psykisk sjukdom medför i många fall en egen försämrad 

psykisk hälsa. Vanligt förekommande bland anhöriga är depressioner och andra symtom på 

psykisk ohälsa. Att vara anhörig kan vara både tidskrävande och kostsamt. Känslor som skuld 

och skam samt stigmatisering från omvärlden är vanligt förekommande. Trots anhörigas 

behov av delaktighet i vården exkluderas de ofta. Bemötande betyder mycket för att anhöriga 

inte ska känna sig exkluderade, trots detta upplever många anhöriga ett bemötande där de inte 

upplever en vilja till samverkan från vårdpersonalen. Det finns nationella riktlinjer, lagar och 

kompetensbeskrivningar som uppmuntrar och betonar vikten av anhörigas delaktighet, trots 

detta upplevs anhöriga som vill involvera sig påträngande av vårdpersonal. I det akuta skedet 

när närstående mår som sämst och vårdas på PIVA har inte forskning som belyser anhörigas 

situation kunnat identifieras. Studier som beskriver omvårdnadspersonalens arbete på PIVA 

nämner inte anhöriga över huvud taget. Nya studier utifrån sjuksköterskors perspektiv kan 

därför bidra med förståelse för de omständigheter som råder samt hur anhöriga uppfattas.   



  
 

8 (42) 
 

 

3 Syfte/Frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med anhöriga på 
 

psykiatriska intensivvårdsavdelningar. 
 
Vad möjliggör eller hindrar mötet med anhöriga? 
 
Vilka utmaningar upplever sjuksköterskan i mötet med anhöriga?  
 
Vilken innebörd har kontakten med anhöriga för sjuksköterskan, patienten och anhöriga själv?  

Vad behöver sjuksköterskan för att möta anhöriga? 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie kommer Andersheds teori från hennes avhandling 1998, Att vara nära anhörig 

i livets slut: Delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret att användas för diskussion utifrån 

centrala fynd i resultatdiskussionen.   

 Andersheds teori har sitt ursprung i den palliativa vården men har visats applicerbar även 

inom dem psykiatriska vårdvetenskapen. Ewertzon, Lützén, Svensson & Andershed (2008) 

har vidare utformat och använt ett frågeformulär baserat på Andersheds teori för att mäta 

anhörigas upplevelse av bemötande och utanförskap i det psykiatriska vårdkontextet och 

teorin kommer att användas för att beskriva bemötandeaspekten även i denna studie. 

 Andershed (2014) poängterar att teorin vuxit fram utifrån intervjuberättelser med anhöriga 

under närståendes vård i livets slutskede, samt att den då främst hade ett anhörigperspektiv. 

Teorin kan tänkas lämplig även i psykiatrisk vård på grund av den bevisade belastning som 

det innebär att vara anhörig till någon med psykisk sjukdom.  

 Stor del av den vård som ges kommer från anhöriga vilket Andershed benämner som den 

informella vården. Vidare beskriver Andershed teorin i två metaforiska antaganden: 

Delaktighet i ljus och Delaktighet i mörker, utifrån tanken att anhöriga alltid i någon grad är 

delaktiga i närståendes vård. Det första antagandet bygger på att anhöriga är välinformerade 

och känner en meningsfull delaktighet som bygger på förtroende och tillit mellan anhöriga och 

vårdpersonal. I motsats till detta bygger det andra antagandet på att anhöriga inte alls känner 

sig informerad, sedd eller bekräftad av vårdpersonalen, och därför famlar i mörkret när de 

försöker stödja sin närstående. Det ställs således krav på vårdpersonalens förhållningssätt för 

att anhöriga skall känna delaktighet i ljus istället för mörker. Detta förhållningssätt bör 

omgärdas av respekt och innefatta öppenhet, bekräftelse och samverkan. Ett förhållningssätt 



  
 

9 (42) 
 

som inte omgärdas av respekt kännetecknas av bristande uppriktighet och kommunikation 

samt undvikande och uteslutande kontakt. 

 

5 Metod 
 

5.1 Design 

I enlighet med studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats. Som 

intervjumetod användes semistrukturerade intervjuer för att nå informanternas generella 

erfarenheter om fenomenet men samtidigt hålla sig till forskningsfrågorna. Enligt Polit och 

Beck (2012) är semistrukturerade intervjuer lämpliga när forskaren önskar få svar på specifika 

frågor men samtidigt inte vill stänga ute informanternas möjlighet till att fritt associera kring 

ämnet. Då fenomenet var outforskat bedömdes en induktiv ansats lämplig vilket enligt Kvale 

och Brinkman (2014) innebär att forskaren med ett öppet sinne söker efter likheter och 

mönster för att sedan kunna formulera potentiella förklaringar till dessa.  
 
5.2 Urval 

Inklusionkriterierna var att informanterna skulle vara yrkesverksamma sjuksköterskor på en 

PIVA. Det enda exklusionskriteriet var informanter som tidigare hade arbetat med författaren. 

Inga kriterier på ålder, lägsta anställningstid, lägsta arbetslivserfarenhet eller 

specialistutbildning ställdes på informanterna. För att nå ut till potentiella informanter 

kontaktades två psykiatriska verksamheter i Sverige som hade en PIVA. Förfrågan om att få 

bedriva studie i respektive verksamhet sändes som bifogat dokument via e-post till berörda 

verksamhetschefer, som i sin tur vidarebefordrade frågan till vårdenhetscheferna för 

respektive PIVA (se Bilaga 1.). En vårdenhetschef ställde sig direkt positiv till studien och 

vidarebefordrade frågan om deltagande till sina sjuksköterskor via e-post och återkom efter ett 

par veckor med ett antal sjuksköterskors namn och e-postadresser. Den andra 

vårdenhetschefen e-postade samtliga namn och e-postadresser till författaren.  

 Samtliga sjuksköterskor tillfrågades förfrågan om deltagande per e-post och de som visade 

intresse fick själva välja tid och plats för intervjun (se Bilaga 2.). Innan intervjuerna ägde rum 

kontaktades åter verksamhetscheferna för att inhämta ett klart och tydligt godkännande, då 

författarens förfrågan om att bedriva studie inte tydligt besvarats i e-postkonversationen. Sju 

informanter rekryterades totalt, fyra från en verksamhet och tre från en annan verksamhet. 

Fem av dessa var kvinnor och två män. Åldrarna varierade mellan 30 och 59 år med 
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varierande arbetslivserfarenhet. Fyra var specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

psykiatrisk vård och tre var grundutbildade sjuksköterskor. 

 

5.3 Datainsamling 

Som tidigare nämnts användes semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamlingen. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är dessa intervjuer ett sätt för forskaren att kontrollera 

intervjuerna så att viss önskvärd information alltid besvaras inom ramen för intervjun. I 

enlighet med detta användes en intervjuguide för att hålla sig till syftet och för att besvara de 

forskningsfrågor som studien avsåg utan att verka inskränkande på informanterna(se Bilaga 

3.). För att åstadkomma detta ställdes inga slutna frågor som kunde besvaras med ”ja” eller 

”nej”, då detta enligt Polit och Beck (2012) för att belysa det fenomen man önskar undersöka 

samt få ett så rikt material som möjligt. Efter en provintervju på en kollega som ej 

inkluderades i studien omformades frågorna i intervjuguiden med stöd av handledare i en 

studiegrupp på Ersta Sköndal Högskola. Följdfrågor som ”Kan du vidareutveckla det där?” 

eller ”Kan du ge ett exempel?” utformades för att fånga upp och vidareutveckla intressanta 

eller svårbegripliga uttalanden.  

 Intervjuerna ägde rum där informanterna själva önskade och pågick mellan 22 och 63 

minuter. Intervjuerna spelades in på författarens Iphone och materialet raderades efter att 

intervjuerna förts över till ett datorminne och transkriberats. En intervju ägde rum på Ersta 

Sköndal Högskola, de andra ägde rum i anslutning till eller på respektive PIVA.  

Inför varje intervju gavs informanten kort information om studien och dess syfte samt fick 

möjlighet att ställa frågor. Mot slutet av varje intervju sammanfattades kort vad som sagts 

under intervjun och informanterna erbjöds att ytterligare tilläga något som eventuellt 

uppkommit eller glömts under intervjun, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) kunde 

bidra till att mer information samlades upp och bidra till ett mer komplett material. 

 

5.4 Dataanalys 

Analysen baserades på Elo och Kyngäs (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys.  En 

utmaning under förberedelsefasen är att bestämma hur stor de meningsbärande enheter skall 

vara. Stora meningsbärande enheter kan medföra att enheter innehåller olika betydelser och 

därför bli svåranalyserade, samtidigt som för små enheter kan bli föremål för defragmentering 

och meningen kan gå förlorad (Elo & Kyngäs, 2008). I denna studie beslutades att 

meningsbärande enheter kunde bestå av en till flera meningar.  
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 Analysen började redan i transkriberingsfasen då ljudinspelningarna spelades upp om och 

om igen för att fånga informanternas uttryck. Transkriberingen skedde ordagrant och icke- 

verbala uttryck dokumenterades sparsamt. Vidare analyserades endast det manifesta innehållet 

och det latenta innehållet så som tystnad, suckar, skratt och kroppshållning valdes bort då det 

har diskuterats huruvida det går att tolka dessa dolda meningar (Elo & Kyngäs, 

2008). När transkriberingen var färdig lyssnades ljudinspelningarna igenom en gång till, med 

underlaget i handen. Därefter lästes materialet igenom flera gånger och den öppna kodningen 

initierades där meningsbärande enheter markerades i den löpande texten. Dessa enheter fördes 

sedan ut till marginalerna där de omformades till mer övergripande koder. Därefter samlades 

samtliga koder upp och fördes över till en kodningsmall där de sammanställdes. Koderna 

studerades noga och kunde sedan sammanföras med andra koder och bilda subkategorier. Då 

antalet koder var stort i varje subkategori studerades innehållet noga och flera koder 

sammanfogades. Elo och Kyngäs (2008) menar att koder med likheter och olikheter som 

upplevs tillhöra varandra kan förenas så att det totala antalet koder minskar, vilket också 

skedde i analysen. Slutligen kunde subkategorierna organiseras till fyra kategorier som bildar 

resultatet (se Bilaga 4). 

 

6 Forskningsetiska överväganden 
Studien bedömdes i samråd med handledaren inte behöva underställas forskningsetisk 

prövning då det som avsåg att undersökas inte var kränkande eller bedömdes påverka 

informanterna känslomässigt. Studien planerades och utfördes utifrån Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 Informationskravet förtydligar forskarens skyldighet att delge informanten och övriga 

berörda information om studiens syfte samt rättigheten att när som helst dra sig ur utan vidare 

motivering (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie informerades verksamhetschef, 

vårdenhetschef samt potentiella informanter skriftligt och varje intervju började med att 

återupprepa denna information muntligt. Ingen informant valde att avbryta intervjun och det 

var vid endast en intervju som en informant blev påtagligt rörd, vilket kunde hanteras under 

intervjun utan att informanten behövde avbryta för att ta en paus. 

 Samtyckeskravet förklarar informantens rättighet att själv bestämma över sitt deltagande 

samt att ett samtycke till deltagandet skall inhämtas av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). I 

denna studie inhämtades detta per e-post för ett antal informanter men alla informanter 
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svarade inte på e-postmeddelandet och därför ställdes frågan om deltagande även muntligt 

inför varje intervju. 

 Konfidentialitetskravet ställer krav på att data som antecknas och lagras inte kan röja 

deltagarens identitet samt att känslig data hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). I 

denna studie avidentifierades det transkriberade materialet och endast författaren hade tillgång 

till originalkällan i form av ljudfiler. Det som bör beaktas var att flera intervjuer ägde rum på 

eller i direkt anslutning till avdelningarna. På en avdelning mailade enhetschefen ett antal 

intresserade sjuksköterskors namn och kontaktuppgifter till författaren och vid ett tillfälle 

hälsade enhetschefen på författaren och informanten inför en intervju. Informantens identitet 

blev således röjd i sammanhanget, men då samtliga intervjuer transkriberades så att ingen text 

eller citat kunde härledas till enskilda informanter bedömdes intervjun ändå kunna äga rum.  

 Nyttjandekravet innebär att material insamlat för forskningsändamål inte får användas till 

icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie 

informerades informanterna att resultatet från studien kommer att finnas tillgänglig som en del 

i magisteruppsatsen via webben samt i pappersform via Ersta Sköndal Högskola. Via brevet 

till informanter (se Bilaga 2.) framkom även att uppsatsen senare kan komma att redovisas 

både genom vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga artiklar samt i samband med 

nationella och internationella konferenser. 

 

7 Resultat 
Analysen av intervjuerna utmynnade i fyra kategorier och i 11 subkategorier vilket redovisas i 

Tabell1. Resultat baseras på syftet, att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med 

anhöriga på psykiatriska intensivvårdsavdelningar, och bör beaktas utifrån detta perspektiv. 

Organisatoriska 
förutsättningar för att 
möta anhörig 

Olika syn på 
anhöriga 

Utmaningar i mötet 
med anhöriga 

Att möta och 
kommunicera med 
anhöriga 

Hindrande faktorer 
 
Möjliggörande faktorer 
 

Uppskatta anhörigas 
betydelse 
 
Anhöriga som resurs 
eller problem 
 
 

Sjuksköterskan i 
mellanposition 
 
Att ha eller att ta sig tid 
 
Sekretess 
 
Anhöriga med egen 
psykisk ohälsa 
 

Tankar om bemötande 
och kommunikation 
 
Att möta anhörigas 
varierande kunskap och 
behov 
 
Att möta anhörigas 
utsatthet  

  Tabell 1. Kategorier och subkategorier 
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7.1 Organisatoriska förutsättningar för att möta anhöriga 

För att möta anhöriga fanns det både hinder och möjliggörande faktorer. Dessa begrepp 

används här för faktorer på en organisatorisk nivå och som informanterna inte själva kunde 

styra över. 
 
7.1.1 Hindrande faktorer 

Flera informanter talade om att det inte fanns någon direkt struktur eller riktlinjer på 

avdelningen över hur arbetet med anhöriga skulle genomföras och individuella skillnader 

mellan informanterna gjorde att arbetet med anhöriga såg olika ut från gång till gång. Det 

upplevdes av informanterna som att den bristande organisatoriska ordningen hindrade istället 

för att underlätta arbetet med anhöriga. Korta kontrollerade besökstider och strikta 

förhållningsregler på PIVA kunde försvåra det fysiska mötet mellan informanterna och 

anhöriga vilket även det upplevdes hindrande.  

 Vidare upplevde någon informant att verktyg och material så som informationsbroschyrer 

och liknande skulle kunnat underlätta mötet med anhöriga, men att bristen på dessa 

hjälpmedel försvårade mötet. En informant upplevde att resurserna på PIVA knappt räckte till 

patienterna och därför inte heller till att stödja anhöriga. 
 
7.1.2 Möjliggörande faktorer 

Handledning var något som upplevdes positivt för att möta anhöriga och det både 

möjliggjorde och underlättade kontakten. Det var inte alla informanter som hade tillgång till 

handledning och av dem som inte hade det fanns det ändå en önskan om detta utifrån tidigare 

positiva erfarenheter. Informanterna upplevde möjligheten att kunna reflektera över svåra 

situationer och möten med erfarna medarbetare som hjälpande och det kunde räcka med 

femton minuter om dagen för att underlätta i mötet med anhöriga. 

 Det framgick även att en kontinuitet i läkarbemanning och planeringen för vården var en 

viktig faktor i mötet med anhöriga. Det upplevdes av flera informanter som en klart 

möjliggörande faktor när vårdplanen efterhölls och läkare var tydliga och förmedlade sina 

bedömningar så att de gick att vidarebefordra i mötet med anhöriga. När de medicinska 

bedömningarna varierade från dag till dag var det svårare att möta och informera anhöriga då 

informanterna själva kände sig osäkra på vad som skulle ske med närstående. 
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7.2 Olika syn på anhöriga 

Informanternas syn på anhöriga var av varierande karaktär. Anhöriga kunde upplevas som 

både resurser och problem, hamna sist i prioriteringen eller upplevas som en givande 

arbetsuppgift. 

 

7.2.1 Uppskatta anhörigas betydelse 

Att uppskatta huruvida anhöriga hade en positiv eller negativ inverkan på närstående beskrevs 

av flera informanter som en del i att ge bra vård. Inte alla anhöriga upplevdes ha en positiv 

inverkan och för att bedöma detta hade informanterna olika metoder, återkommande var att gå 

på sin intuition eller magkänsla som uppstod i första mötet. Vissa informanter behövde träffa 

anhöriga flera gånger för att kunna göra en bedömning. Gemensamt var att anhöriga som inte 

kunde begränsa sig och som upplevdes vara i vägen för vården eller som jagade upp sig själva 

av informanterna bedömdes ha en negativ inverkan på närståendes vård. 

 
När dem går emellan, då blir det ett hinder, eller när anhöriga är nervösa och stressar upp, att 
dem jagar upp det och gör situationen värre, då kan man känna att den här patienten skulle 
må bra av lugn och ro. (Informant 2) 

 
 
Den syn som informanterna hade på anhöriga kunde påverka prioriteringen av 

arbetsuppgifterna och i flera intervjuer framkom att anhöriga inte kom i första hand. Först tog 

man hand om närstående och sedan tog man hand om anhöriga. Det glömdes lätt bort att 

patienter hade viktiga relationer till sina anhöriga, vilket fick någon informant att känna sig 

otillräcklig. Informanterna upplevde att engagerade anhöriga som var påstridiga och ville vara 

med inte lika lätt glömdes bort som tillbakadragna och tystlåtna anhöriga. En strategi för att 

inte låta otrevlig när arbetsuppgifterna blev för många var att be att få ringa upp anhöriga 

senare, men även det var lätt att glömma bort. 
 

Jag tror att det kan vara en väldigt lugnande faktor för dem att vara insatta i vad som sker och 
vad planerna är. Dem är ju väldigt lätta att glömma bort, tyvärr är det ju så inom 
vuxenpsykiatrin, dem glöms lätt bort om det inte är en väldigt engagerad anhörig som gärna vill 
vara med. Men har man en anhörig som inte vill visa framfötterna så hamnar dem lätt i 
skymundan. (Informant 7) 

 
 
7.2.2 Anhöriga som resurs eller problem 

Anhöriga till patienter på PIVA kunde upplevas som resurser eller som problem. Synen på 

anhöriga varierade och för vissa informanter upplevdes anhöriga som en uppskattad 
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arbetsuppgift. Några informanter upplevde att försöka hjälpa anhöriga var en självklarhet och 

en viktig del av jobbet. Ett par informanter upplevde att arbetet med anhöriga ofta var 

betungande.  

 Nätverket runt närstående upplevdes av flera informanter som viktigt på sikt men även 

under tillfrisknandet i det akuta skedet. För dessa informanter kunde anhöriga vara till hjälp 

för att se närstående på rätt sätt och få hela bilden av närstående och dennes omgivning. Även 

frånvarande anhöriga eller en total avsaknad av anhöriga gav informanterna en uppfattning 

om de närstående och deras situation.  

 Informationen som anhöriga gav kunde sträcka sig tillbaka genom hela närståendes liv och 

flera informanter upplevde att anhöriga vara en värdefull kunskapskälla som även bidrog till 

den fortsatta planeringen av närståendes vård. Närvaron av anhöriga i det akuta skedet kunde 

bidra till att se det friska hos närstående så att informanterna inte bara såg den bakomliggande 

sjukdomen. 

 
Ja det låter ju hemskt när jag säger det men, mycket av det här mänskliga i början när dem 
kommer in är ju inte kvar riktigt, det är mycket instinkt och det är mycket aggressioner eller att 
dem har slutit sig i sig själv, att det då finns anhöriga som kan visa att det här är faktiskt en 
person som fungerar antingen väldigt bra eller i alla fall någorlunda ute i samhället, att det finns 
mer än det här sjuka som man ser, för det finns ju en tendens tänker jag hos personal, att man 
inte riktigt ser människan utan bara ser sjukdomen. (Informant 7) 

 
 
Några informanter upplevde att det fanns anhöriga med stort inflytande på närstående som 

kunde manipulera dennes vilja och på så sätt påverka vården, vilket upplevdes problematiskt. 

Vidare upplevde ett par informanter att vissa anhöriga blev inbjudna och tog mer plats än de 

egentligen skulle ha haft och att de till och med var en del av orsaken till närståendes 

försämrade mående. Anhöriga som var påstridiga och ofta hörde av sig och önskade tala med 

läkare kunde upplevdes som problem av informanterna som tog samtalen. 

 Några informanter upplevde att anhöriga vars närstående tidigare vårdats på PIVA visade 

stor tacksamhet över att känna igen personalen och att det gav en trygghet till anhöriga att 

kunna återuppta kontakten. Ett par informanter upplevde att samtalen initialt kunde låta 

otrevliga men att de allt som oftast övergick till något positivt och att anhöriga upplevdes 

tacksamma. Dessa informanter upplevde att samtalen var givande inte bara för anhöriga utan 

även för dem själva. 

Många gånger har jag fått ett stort varmt tack, och det är väl därför också som jag tycker om 
det, att det ger någonting för dem, att det är givande. Att det ger mig tillfredställelse också att 
det är en stor del av att ta hand om patienten att också prata med anhöriga. (Informant 2) 

 



  
 

16 (42) 
 

 

7.3 Utmaningar i mötet med anhöriga 

Utmaningar kunde komma i form av något som försvårade kontakten med anhöriga och 

ytterligare gjorde mötet mer komplicerat. En utmaning behövde inte vara permanent i varje 

möte utan kunde variera från fall till fall och ofta hade informanterna olika metoder för att 

hantera utmaningarna. 
 

7.3.1 Sjuksköterskan i mellanposition 

En utmaning som flera informanter beskrev var att sitta i mellanposition, mellan anhöriga, 

patient, läkare, och skötare samt hur det kunde påverka mötet med anhöriga på ett negativt 

sätt. Bland annat upplevdes det som en stor utmaning att besvara anhörigas frågor om den 

vård som erbjöds närstående. Många beslut som fattades av läkare var svåra att förstå för 

informanterna och upplevdes utmanande i kontakten med anhöriga. Flera informanter 

upplevde att de stundvis fick stå upp för närstående, inte bara i medicinska ärenden utan även 

mot skötare och anhöriga. Det hände att anhörigas önskemål om vård inte överensstämde med 

de medicinska bedömningar som utfördes vilket medförde en utmaning för informanterna som 

då hamnade mellan två intressen. Många informanter upplevde en utmaning i att förklara för 

anhöriga vilket kunde få informanterna att själva ifrågasätta vårdens innehåll. 
 
 

Det största problemet tycker jag är faktiskt att man inte kan, att man inte riktigt vet hur man 
skall motivera vissa beslut. Att försöka övertyga någon om vissa beslut som är fattade, och vad 
det är vi egentligen bedriver för vård många gånger. Ja det är läkarnas beslut som jag tycker 
är svårast att motivera, för anhöriga just. (Informant 6) 

 
 

För majoriteten av informanterna i studien förekom erfarenheter av att i någon form ta emot 

upprörda anhörigas frustrerade känslor. I den akuta situationen under ilska och agitation, samt 

med frågor som inte alltid kunde besvaras, upplevde flera informanter anhörigas negativa 

kritik. För att hantera anhöriga krävdes det tålamod och en förmåga att inte ta det personligt 

för de informanter som drabbats. Förståelsen över att dessa känslor inte var riktade mot 

informanterna personligen utan mer mot vården som sådan kunde hjälpa att hantera 

situationen. Ibland följde dock de negativa känslorna av att bli utskälld med informanterna 

hem och då var utmaningen att försöka bli av med dessa. 

 Många informanter upplevde vid flera tillfällen att synen på situationen överensstämde 

dåligt mellan anhöriga, närstående och vårdpersonalen. Närstående och anhöriga kunde ha 

helt skilda uppfattningar om vad som föranlett inläggningen och hur den sista tiden sett ut. I 
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dessa situationer kunde det vara svårt för informanten att avgöra vems uppfattning som 

stämde. Det förekom även skilda uppfattningar mellan informanterna och anhörig, vilket 

kunde försvåra samarbetet. Särskilt svårt blev det när anhöriga ifrågasatte närståendes 

psykiatriska problematik och uttalade sig i områden som informanterna upplevde vara utanför 

den anhöriges kompetens. Påstridiga anhöriga med egen vårdutbildning som ifrågasatte 

vården upplevdes som en utmaning och kunde skapa stor frustration vilket försvårade mötet. 

 En annan utmaning som flera informanter beskrev var när anhöriga inte kom överens och 

informanterna hamnade i mellanposition vilket krävde diplomatiska egenskaper för att 

undvika att närstående och anhöriga for illa. 
 

Sen kan det ju vara situationer när anhöriga inte riktigt är ense med varandra, så ringer dem 
och berättar saker och kastar, eller vad ska man säga, kastar skuld på varandra, så vill dem 
veta vad den andra har sagt och det kan ju vara lite knepigt att reda ut. (Informant 5) 

 
 
I sådana komplicerade situationer kunde informanterna börja ifrågasätta hur mycket kontakt 

dem skulle ta med anhöriga. Ibland fick informanterna kämpa emot sin önskan att be 

närstående att inte lyssna på sin anhöriga trots att de förvärrade situationen för närstående. 
 
 

Att dem jagar upp det och gör situationen värre, då kan man känna att den här patienten skulle 
må bra av lugn och ro, när det inte blir så bra. Men man kan ju inte säga “lyssna inte på din 
mamma” eller “det handlar om dig” eller det kan man ju säga men man får ju inte prata ned en 
anhörig heller och säga “jag tycker du skall strunta i henne, skit i att ringa”, man har lust med 
det ibland. (Informant 2) 

 
 
7.3.2 Att ha eller att ta sig tid 

Att ha tid eller att ta sig tid var en återkommande utmaning för informanterna på PIVA. Tiden 

tycktes ofta knapp och svår att styra över men när den kunde frambringas var den ett verktyg i 

mötet med anhöriga. Tid som anhöriga efterfrågade överensstämde sällan med den tid som 

informanterna kunde avvara och tidsbristen kunde få informanterna att känna sig otillräckliga. 
 
 

Vissa anhöriga är väldigt krävande och man kan inte tillfredsställa alla deras behov och krav 
på grund av att det inte finns tillräckligt med tid eller annat. (Informant 7) 

 
 

Flera informanter upplevde dock att tid som gavs i mötet med anhöriga var välinvesterad och 

väl uppskattad av tacksamma anhöriga. 

 En ytterligare tidsrelaterad utmaning som flera informanter på PIVA beskrev var de korta 

vårdtiderna då det upplevdes svårt att få tid att lära känna anhöriga och skaffa sig djupare 



  
 

18 (42) 
 

relationer. Även den stressiga miljön bidrog till svårigheter att få tiden att räcka till. Att 

förmedla situationen till anhöriga var därför en central uppgift i arbetet med anhöriga. 
 
7.3.3 Sekretess 

Något som av flera informanter upplevdes som en utmaning i mötet med anhöriga var 

tystnadsplikten och sekretessen. Då patienter hade uppgett att de inte ville ha någon kontakt 

med sina anhöriga och sekretessen gällde blev det mer komplicerat att möta anhörigas frågor 

och behov av information, vilket fick vissa informanterna att tycka synd om anhöriga som inte 

kunde få svar på sina frågor. En stor utmaning som uppstod var när anhöriga visste att 

närstående befann sig på avdelningen men att denne hade begärt sekretess, vilket väckte 

starka känslor hos anhöriga men även hos informanterna som mottog samtalen. 
 

Eller att den anhöriga vet att patienten är här men vi får inte säga någonting för patienten vill 
inte att vi ska berätta någonting. Då kan det ju bli en enorm frustration där som, ja det är ju 
svårt att hantera ibland, både för oss och för den som inte får någon information. (Informant 4) 

 

 

Dock var det inte alla informanter som upplevde sekretessen som en utmaning och i ett par 

intervjuer nämndes inte sekretessen över huvud taget. 

 Informanternas önskan om att delge information till anhöriga för att förklara situationen 

fick stå tillbaks för närståendes önskan om sekretess. Men det fanns tillfällen då sekretessen 

överskreds för att anhöriga ändå skulle få information. 
 

Sen så är det ju klart att ibland så händer det ju att, alltså man måste ju tänja på vissa gränser, 
så är det ju oavsett var man jobbar, där man kanske måste tänja lite på sekretessen och så 
måste man jobba för att hantera och förstå frustrationen hos andra. (…) Men det är ytterst 
ytterst sällsynta fall, och då är det ju alltid med godkännande av läkare att man fattar något 
sådant beslut. (Informant 6) 

 

Ett annat sätt att hantera sekretessen och lugna anhöriga var att försöka förmedla 

informationen genom att berätta mer generellt om hur avdelningen fungerade samt hur ett 

normalt sjukdomsförlopp kunde se ut för patienter med liknande symtom. 

 

7.3.4 Anhöriga med egen psykisk ohälsa 

Att möta anhöriga med egen psykisk ohälsa var en utmaning som lyftes av flera informanter. 

Missbruk och psykisk ohälsa hos anhöriga kunde vara ett hinder i kontakten och göra mötet 

mer problematiskt samt påverka anhörigas förståelse av situationen. Anhörigas psykiska 

ohälsa gav sig snabbt tillkänna enligt informanterna som beskrev det som en stor utmaning att 



  
 

19 (42) 
 

möta dessa anhöriga. Det förekom att anhörigas egna problem kunde påverka deras förmåga 

att samverka i vården.  

 Ett sätt att hantera anhöriga med en psykisk ohälsa var att bemöta dem som patienter 

utifrån informantens erfarenheter av att möte patienter med liknande symtom.  

 
Jag brukar faktiskt tänka på dem som patienter också, många gånger, och försöka hantera 
dem så som man hanterar en person som är emotionellt instabil, eller se dem ur det 
perspektivet också. (Informant 6) 

 

Det fanns även några informanter som upplevde att anhöriga med egen psykisk ohälsa kunde 

ha en negativ inverkan för närståendes mående och att de övervägde att avgränsa denne från 

att träffa närstående. 

 

7.4 Att möta och kommunicera med anhöriga 

Vilka sätt som informanterna bemötte och kommunicerade med anhöriga berodde på vilken 

situation de anhöriga befann sig i. Anhörigas förutsättningar att tillgodose sig information 

kunde variera vilket informanterna behövde beakta för att möta anhöriga. 

 

7.4.1 Tankar om bemötande  

För att hantera anhöriga hade informanterna olika tankar om bemötande. Vissa upplevde att 

för att möta nya anhöriga behövde man bara lyssna och känna in, andra beskrev hur viktigt det 

var att även ställa frågor och vara intresserad för att få till ett bra samtal med anhöriga. Flera 

informanter uttryckte hur viktigt det var att ha aktuell informationen i huvudet för att kunna 

skapa ett så personligt möte som möjligt med anhöriga. Det gällde att bekräfta anhörigas 

känslor och visa att man förstod hur jobbigt det var och att upprepa sin beklagan över 

situationen. Anhöriga kunde hamna i utrymmet mellan sin egen verklighet och närståendes 

och då var informantens roll att bekräfta anhörigas svåra känslor, härbärgera dessa och inge 

hopp och trygghet. Flera informanter poängterade hur viktigt det var att anhöriga fick ett 

vänligt bemötande och blev lyssnade till oavsett deras stundvis upprörda känsloyttringar. 
 
 

Jag försöker lyssna ganska mycket också, alltså det är ju den största delen av vad jag gör, jag 
säger inte så mycket själv, jag försöker lyssna på deras känslor och försöker rådge lite grann 
om de har någon specifik fråga eller så, men mest är det ett lyssnade. (Informant 5) 
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Ett par informanter upplevde att självkännedom och egna erfarenheter av att vara anhörig eller 

patient var underlättande för att möta anhöriga samt att personliga egenskaper så som tålamod 

och lugn var bidragande till ett bra bemötande. Av någon informant framgick det att en 

grundläggande människosyn där informanten och anhörig var jämställda kunde underlätta 

mötet. 

 Flera informanter som mötte anhöriga beskrev hur svårt det var speciellt när närståendes 

tillfrisknande drog ut på tiden. Bemötandet i detta skede handlade mycket om att hjälpa och 

stötta anhöriga att härda ut. 

 Känslor av skam var enligt många informanter vanligt förekommande i det första mötet 

med psykiatrin och miljön på PIVA kunde upplevas otäck och skrämmande. Några 

informanter upplevde att anhörigas egna fördomar gentemot psykiatri och människor i behov 

av psykiatrisk hjälp försvårade för anhöriga att ta till sig den hjälp som erbjöds.  
 
 
7.4.2 Att möta anhörigas varierande kunskap och behov 

Att det rådde ett stort kunskapsglapp mellan anhöriga och personalen på PIVA var det många 

informanter som beskrev och för vissa anhöriga var svårt att förstå sig på närståendes 

sjukdom och behov av lugn och ro. Många av informanterna beskrev anhörigas första möte 

med vården på PIVA som en turbulent och skrämmande tid som lämnade många obesvarade 

frågor. Anhörigas behov av stöd och information upplevdes stort för att hjälpa de anhöriga att 

klara av situationen. Flera informanter upplevde att anhöriga hade svårt att navigera sig i 

strukturen på PIVA och behovet att få ställa frågor var betydligt större under den akuta fasen 

av det första vårdtillfället än under efterkommande vårdtillfällen. Många informanter 

upplevde att anhöriga hade behov av att vara delaktig i sin närståendes vård och i det akuta 

skedet kunde kontakten med personalen vara ända sättet. 

 Enligt flera informanter hade anhöriga svårt att hantera ovisshet om vad som skedde och 

medicinska behandlingar och tvångsåtgärder kunde enligt informanterna uppfattas som 

övergrepp mot närstående om anhöriga inte hade tillräcklig kunskap om närståendes 

sjukdomstillstånd. Flera informanter beskrev hur anhörigas avsaknad av erfarenhet från 

psykiatri gjorde det svårare att kommunicera med anhöriga. Kulturella skillnader i syn på 

psykiatri och kunskap om psykiatri och psykiatriska sjukdomstillstånd upplevdes av ett par 

informanter som ett observandum i kontakten med anhöriga då det lätt uppstod missförstånd. 

PIVA kunde upplevas som en dold värld för anhöriga vilket några informanter påpekade 

ställde krav på öppenhet från informanternas sida.  En informant beskrev att anhöriga därför 
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bjöds in till avdelningen för att få en ökad förståelse för verksamheten samt för att 

avmystifiera och minska den känsla av skam som många anhöriga kände. 
 

Jag kan tänka mig en rädsla, att det är en främmande och svår och otäck miljö och situation att 
hamna i helt plötsligt ... det är jobbigt att bli en del utav det, att tvingas in i en värld som man 
inte vill ha någonting med att göra för att man trott att det aldrig skulle hända och har dem här 
fördomarna att det är svagare människor som behöver psykiatrin. (Informant 2) 

 

Flera informanter beskrev hur de fick möta anhörigas varierande kunskapsläge med ett 

pedagogiskt förhållningsätt och att det ofta handla om att dela med sig av sin kunskap till 

anhöriga. Några informanter upplevde att anhöriga som var mottagliga och hade en öppenhet 

inför psykiatrins svårbegriplighet var lättare att möta än de som hade förutbestämda åsikter. 

Enligt ett par informanter var behovet att få svar på sina frågor om närståendes mående och 

prognos vanligt förekommande hos anhöriga. Det kunde även röra sig om att få bidra med 

information och att anhöriga fick dela med sig av sin kunskap om närstående. Två informanter 

upplevde att vissa anhöriga hade mer behov av vila och återhämtning och inte ha så frekvent 

kontakt med sjukvården, utan bara ha vetskap om att något händer så ringer personalen upp. 

 Enligt flera informanter kunde anhörigas behov variera från att kasta skuld till att bara 

behöva bli sedd och hörd, få stöd och bli lyssnad till. För anhöriga handlade det mycket om att 

bli accepterad och förstådd, samt att möta någon som vågade ta emot deras känslor utan att ge 

tillbaka. Att bara träffa någon att prata och diskutera med kunde upplevas nog för anhöriga. 

Informanterna upplevde att det för vissa anhöriga räckte med ett kortare samtal om hur dagen 

varit för att stilla oron medan vissa anhöriga behövde mer stöd än så. En del anhöriga 

upplevdes mer avståndstagande från närstående och hade då inte så stort behov av kontakt 

medan andra kunde ringa även när närstående inte var inskriven för att diskutera närståendes 

mående. 

 Vissa informanter upplevde att personer som flytt från ett annat land hade ett stort behov 

av information om psykiatrin i Sverige, vårdformerna och om förhållningsreglerna på PIVA. 

Det upplevdes av informanterna som att länder med kulturella skillnader även hade skillnader 

på synen av psykiatri, och psykiatriska sjukdomar, vilket ställde större krav på informanterna 

om att delge information för att undvika missförstånd. 
 
 
7.4.3 Att möta anhörigas utsatthet 

Enligt flera informanter bestod att möta anhöriga till stor del i att sätta sig in i deras situation 

och förstå den utsatthet och förtvivlan som många kände. För flera anhöriga var psykiatrin 
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något helt nytt och då kunde det underlätta att tänka sig in i den situationen för att förstå hur 

man själv skulle uppleva situationen och vilja bli bemött. 

 Informanterna upplevde att möten med anhöriga kunde variera beroende på närståendes 

problematik. En informant beskrev hur kommunikationen med familjer där det förekom 

beroendeproblematik kunde variera kraftigt. Faktorer som påverkade var graden av beroende 

samt hur närstående insjuknat i beroendet.  

 
Det är missbruksfamiljerna som är svåra, för det är rätt så mycket “hysch hysch”. Inte dem 
tunga missbrukarna, där behöver man inte fråga, man får svaren direkt. Men får du in någon 
som ramlat i missbruk via vården, med anhöriga, och kanske har en viktig position eller något 
sådant, då är det svårt. Då får man tänka sig för vad man säger, så att man inte trampar på 
någon.(Informant 1)  

 
Flera informanter upplevde att anhörigas utsatthet blev synliggjord när läkare beslutade om 

utskrivning av närstående som inte helt blivit återställda och ansvaret för den fortsatta 

”informella” vården föll på dem anhöriga. Informanterna upplevde att det var viktigt för 

anhöriga att tillföra något i vården för att känna sig delaktig, och dem behövde inte vara 

fysiskt närvarande för att hjälpa till utan kunde lämna information eller ställa frågor via 

telefon.  

 Ett par informanter beskrev hur vissa anhöriga upplevdes rädda för sina närstående och 

önskade veta när närstående planerades skrivas ut, vilket inte alltid gick att svara på. 

Anhöriga som var i parrelation med närstående upplevdes av en informant få en förändrad 

relation och en utsatthet i det att bli ensam med kontroll och ansvar, vilket kunde medföra 

svårigheter i den fortsatta relationen. 

 För några informanter lämnade de anhörigas utsatta situation kvar mycket känslor, vissa 

upplevde sig mer berörda av de anhörigas situation och lidande än patienternas. Att se 

lidandet och förtvivlan hos anhöriga och inte ha några svar upplevdes jättejobbigt av 

informanterna. 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

För att reflektera kring studiens tillförlighet kommer metoden och dess delar diskuteras 

utifrån begreppen pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004). Begreppen kommer här översiktligt beskrivas. Pålitlighet handlar om att ta i 

beaktning hur data påverkas över tid samt hur forskarens beslut förändras under 
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analysprocessen. Överförbarhet berör i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

miljöer eller grupper och trovärdigheten handlar om hur väl insamlad data och analysprocess 

matchar syftet med studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

8.1.1 Design 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är efterfrågan på erfarenheter en tydlig intervjuindikation 

och eftersom syftet eftersökte informanternas erfarenheter av att möta anhöriga valdes en 

intervjustudie av kvalitativ design. Då författaren önskade få besvarat vissa specifika frågor i 

relation till syftet valdes semistrukturerade intervjuer vilket enligt Polit och Beck (2012) 

försäkrar att forskaren får svar på önskvärd information samtidigt som informanterna får 

möjlighet att prata fritt om ämnet. Fenomenet som ämnade undersökas var outforskat och en 

induktiv ansats ansågs därför lämplig, vilket innebär att forskaren med öppet förhållningssätt 

eftersöker likheter och det som kan generaliseras i sitt material (Kvale & Brinkman, 

2014).  

 

8.1.2 Urval 

Två psykiatriska verksamheter med PIVA i Sverige kontaktades för att rekrytera informanter. 

Förfrågan om att få bedriva studie sändes till respektive verksamhetschef som bifogat 

dokument via e-post (se Bilaga 1). De inklusionkriterier som användes för studien var att 

informanterna skulle vara yrkesverksamma sjuksköterskor på en PIVA. Inga informanter 

exkluderades ur studien och det enda exklusionskriteriet var informanter som tidigare jobbat 

med författaren.  

 Informanterna som rekryterades hade en varierande ålder, anställningstid, 

arbetslivserfarenhet och utbildningsgrad, vilket upplevdes berikande för studien. Vissa 

informanter hade specialistutbildning och några var grundutbildade. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ger ett brett spektrum av erfarenheter och således även utbildningsgrad en 

möjlighet att belysa forskningsfrågan utifrån flera aspekter och perspektiv, vilket inverkar på 

trovärdigheten. En tydlig presentation av studiens informanter är en viktig del i att bedöma en 

studies överförbarhet (a.a.). Det som bör beaktas i denna studie är den något 

underrepresenterade manliga deltagandet. Totalt intervjuades fem kvinnor och två män, vilket 

ur ett genusperspektiv kan ha påverkat resultatet. Hade ett större antal informanter intervjuats 

skulle eventuellt könsfördelningen jämnat ut sig, men det kan också ha varit så att 

könsfördelningen i studien återspeglade sig i de verksamheter som studien bedrevs. 
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 En viktig aspekt i urvalsprocessen var att en vårdenhetschef själv skickade vidare förfrågan 

om deltagande till sina sjuksköterskor via e-post. Vårdenhetschefen återkom därefter med 

namn och e-postadress till fem av sina sjuksköterskor och var därför själv delaktig i 

urvalsprocessen och hade därmed överblick över vilka som potentiellt medverkade i studien. I 

två av studierna utfördes intervjuerna i ett rum i nära anknytning till vårdenhetschefens kontor. 

För dessa informanter kan chefens delaktighet i urvalsprocessen och vetskap om att intervjun 

ägde rum ha påverkat intervjun och således även till en viss del resultatet i studien då inte alla 

medarbetare fick möjlighet att medverka. Författaren följde konfidentialitetskravet som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) går ut på att resultatet inte skall gå att härledas till en enskild 

informant, men informanterna kan ändå ha upplevt en osäkerhet under dessa rådande 

omständigheter. Vårdenhetschefen för den andra PIVA delgav författaren samtliga 

sjuksköterskors e-postadresser och namn vilket gav en mer konfidentiell urvalsprocess. 

Viktigt att poängtera är att samtliga informanter som svarade på förfrågan om deltagande (se 

Bilaga 2) per e-post själva valde när och var intervjun skulle äga rum. 

 

8.1.3 Datainsamling 

Under en kortare period övervägdes fokusgrupper som intervjumetod, men på grund av 

författarens ringa erfarenhet av intervjuer och de utmaningar som enligt Kvale och Brinkman 

(2014) kan förekomma i fokusgrupper valdes istället semistrukturerade individuella 

intervjuer.  

 Intervjuguiden som enligt Kvale och Brinkman (2014) är en viktig del i strukturen av 

semistrukturerade intervjuer utformades i diskussion med studiekollegor och handledare. En 

provintervju genomfördes som låg till grund för vissa förändringar i frågornas ordningsföljd 

innan den första riktiga intervjun ägde rum. Totalt innehöll intervjuguiden 8 frågor och ett 

antal följdfrågor (se Bilaga 3).  

 Då författaren var ny i intervjusituationer hade författaren en mer nervös och strikt hållning 

till ordningsföljden i intervjuguiden i de första intervjuerna, vilket successivt förändrades 

under studiens gång. I de resterande intervjuerna behövde författaren inte fokusera lika 

mycket på de kommande frågorna och samtalet förlöpte därför på ett mer avslappnat sätt och 

tilläts ta längre utsvängningar. De 8 frågor som intervjuguiden innehöll kunde då användas för 

att återkoppla till tidigare diskussion och fördjupa innehållet vilket i flera intervjuer gav nya 

perspektiv. Hade författaren haft en större erfarenhet och skicklighet i intervjumetodik hade 
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säkerligen intervjuerna och det insamlade materialet sett annorlunda ut, vilket bör beaktas i 

förhållande till studiens tillförlitlighet.  

 Enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar en studies pålitlighet om risken för 

inkonsekvent datainsamling om studien tar lång tid och materialet blir för stort. Forskaren 

riskerar dock alltid att tillförskaffa sig nya insikter om det fenomen som studeras under 

studiens gång, vilket omedvetet kan påverka den fortsatta datainsamlingen (a.a.). I denna 

studie fortlöpte intervjuerna under ca två månader och materialet upplevdes inte för stort. 

Dock kan det inte uteslutas att författaren påverkades av nyvunna insikter under studiens gång 

och att de kom att påverka den fortlöpande datainsamlingen. 

 Ett tecken på att författaren inte var helt avslappnad och närvarande under de första 

intervjuerna var att informanterna inte tolkade frågan “Vilken betydelse har kontakten med 

anhöriga för patienten?” på samma sätt som författaren. Informanterna trodde att frågan 

handlade om betydelsen av kontakten mellan anhöriga och patient, när författaren ämnade 

efterfråga betydelsen av kontakten mellan sjuksköterskan och anhöriga, utifrån patientens 

perspektiv. Detta uppdagades under tredje intervjun och kunde i resterande intervjuer 

korrigeras med en tilläggande förklaring. Detta innebar att under de två första intervjuerna 

svarade informanterna på frågan annorlunda än vad författaren hade tänkt sig, vilket kan ha 

påverkat resultatet och studiens pålitlighet. Denna frågeställning skapade även andra 

svårigheter som kommer att diskuteras i diskussionen för dataanalysen.  

 Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt för studiens trovärdighet att samla in 

tillräcklig mängd data för att besvara syftet med studien och därför rekryterades så många 

informanter som möjligt utifrån den tidsram som magisteruppsatsen tillät. För att säkra 

uppnådd mättnad av data kan enligt Polit och Beck (2012) ytterligare en till två informanter 

inkluderas när intervjuerna börjar ge upprepande svar. Då materialet upplevdes rikt och 

beskrivande utifrån syftet och inga fler informanter anmält sitt intresse beslutade författaren 

att gå vidare till analysprocessen när sju informanter intervjuats. Det hade säkerligen gått att 

få in mer informanter och således även skapa ett mer mättat och rikare material om flera 

verksamheter med PIVA kontaktats, detta skulle dock krävt betydligt mer tid än vad som 

fanns att avvara. Anledning till att författaren valde att endast kontakta två verksamheter med 

PIVA var att antalet informanter annars riskerade att bli för stort och att alla intervjuer inte 

skulle hinnas med inom tidsramen för magisteruppsatsen.  
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8.1.4 Dataanalys 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är skapandet av kategorier det centrala i kvalitativ 

innehållsanalys. I skapandet av kategorier är utmaningen att en text allt som oftast innehåller flera 

meningar och lätt kan upplevas tillhöra flera kategorier. Meningen är dock att en kategori skall 

vara internt homogen och extern heterogen vilket betyder att data som tillhör en kategori inte skall 

kunna tillhöra någon annan kategori vilket kan vara svårt i studier som utforskar mänskliga 

erfarenheter (a.a.). Detta har verkligen varit en utmaning i denna studie och kategorier, 

subkategorier och data har diskuterats med handledare och på seminarier under studiens gång för 

att skapa så homogena kategorier som möjligt. 

 I denna studie användes Elo och Kyngäs (2008) metod för induktiv innehållsanalys. 

För att analysen skall vara trovärdig bör analysprocessen och resultat enligt Elo och Kyngäs 

(2008) redovisas på ett så detaljerat sätt att läsarna får en klar bild av hur analysen genomförts 

och vilka styrkor och svagheter som funnits. Trovärdigheten ökar om en tydlig övergång 

mellan resultatet och den insamlade datan kan påvisas (a.a.) vilket författaren har försökt 

efterleva genom ett exempel på hur ett citat successivt blir till en kategori (se Bilaga 4) 

 En studies överförbarhet bygger på en transparent och tydlig redovisning som ligger till 

grund för huruvida en studie kan överföras till andra miljöer eller grupper (Graneheim & 

Lundman, 2004). Alla delar är viktiga och studiens kontext, urval, datainsamling, 

analysprocess och resultat kan på ett tydligt redovisat sätt ge läsaren en möjlighet att själv 

bedöma studiens överförbarhet. I denna studie har författaren försökt underlätta denna 

bedömning genom att ärligt redovisa svagheter och brister under forskningsprocessens gång. 

Vidare har resultatet presenterats på ett så fullständigt sätt som möjligt utan att röja 

informanternas identitet.  

 Som under tidigare rubrik redan poängterats misstolkades frågan ”Vilken betydelse har 

kontakten med anhöriga för patienten?” av informanterna. Under analysfasen framkom att 

även andra frågeställningar i intervjuguiden var formulerade på ett sådant sätt att 

informanternas svar blev av spekulativ karaktär. Till exempel frågan ”Vad hindrar anhöriga 

att få kontakt med personal?”, besvarades vid ett par tillfällen med ”Ja jag kan ju bara gissa..” 

eller ”Jag kan ju tänka mig att..” vilket skapade någon form av spekulativ 

andrahandsinformation. Då dessa svar inte riktigt svarade an mot studiens syfte, att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet, valde författaren att utesluta dessa ur analysfasen för att inte 

påverka resultatet och dess trovärdighet. 

 Under analysen framkom vissa subkategorier som upplevdes som extra känsliga ämnen. En 

sådan subkategori var Anhöriga med egen psykisk ohälsa. Det var ett ämne som kom upp i 
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flera intervjuer och som upplevdes känsligt för informanterna. Då fenomenet ofta beskrevs 

som ett hinder kolliderade eventuellt den syn informanterna annars ofta hade på anhöriga som 

positiva och som resurser till att istället bli en utmaning. Författarens upplevelse var att det 

någonstans i dessa möten uppstod ett vårdetiskt dilemma, där en psykiskt sjuk anhörig där och 

då behövde avfärdas för patientens bästa. Informanterna kan i och med detta ha upplevt sig 

oprofessionella i sitt yrkesutövande då anhöriga annars i största mån skall bemötas med 

respekt och inbjudas till delaktighet. Anhöriga med egen psykisk ohälsa är ett känsligt resultat 

att presentera och författaren väljer att gör så då fyndet återfanns i näst intill alla intervjuer 

och därför är en viktig del i att besvara syftet med studien. 

 Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) är förförståelsen något varje människa bär 

med sig. Som forskare bör man ha kännedom om sin förförståelse samt ha förståelse för hur 

den kan påverka forskningsprocessen. Med självkännedom och insikt kan en ”tyglande” 

ansats anammas så att inte förförståelse får en okontrollerad effekt under studiens gång (a.a.). 

Författarens förförståelse grundar sig i två yrkesverksamma år på en PIVA och återspeglas till 

stor del av studiens inledning. Vissa delar av resultatet har likheter och skulle kunna härledas 

till författarens förförståelse, men det finns även en hel del nya fynd och nya aspekter av 

anhöriga på PIVA som inte är kända för författaren. Detta kan ses som ett tecken på att 

författaren delvis har lyckats ”tygla” sin förförståelse men också att sjuksköterskornas 

erfarenheter tyder på en mer komplex bild av mötet med anhöriga än vad författaren tidigare 

känt till. Ett exempel på en stark förförståelse författaren hade var att sekretessen upplevdes 

som ett stort bekymmer och ett hinder i kontakten med anhöriga, dock nämndes inte 

sekretessen alls i ett par intervjuer.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studien resultat kommer tillsammans med aktuell forskning ligga till grund för 

resultatdiskussionen. Centrala fynd kommer att diskuteras under studiens fyra kategorier 

Organisatoriska förutsättningar för att möta anhöriga, Olika syn på anhöriga, Utmaningar i 

mötet med anhöriga och Att möta och kommunicerar med anhöriga. Andersheds (1998) teori 

om Delaktighet i ljuset – Delaktighet i mörkret kommer att diskuteras utifrån de fynd som 

berör bemötandet. 
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8.2.1 Organisatoriska förutsättningar för att möta anhöriga  

I denna studie upplevde flera informanter att det inte fanns några riktlinjer eller någon struktur 

för hur anhöriga skulle tas om hand. Detta medförde att informanterna fick fritt fram att själva 

bedöma huruvida anhöriga skulle kontaktas, informeras och inbjudas till delaktighet. 

Informanterna upplevde som ett resultat av detta att arbetet med anhöriga blev väldigt 

individbaserat och kontakten med anhöriga kunde variera från gång till gång. Detta bristande 

organisatoriska stöd upplevdes därför som en hindrande faktor i informanternas kontakt med 

anhöriga. Detta fynd återfanns även i Weimands et al. (2013) där sjuksköterskorna beskrev 

hur rutiner och resurser var viktiga för arbetet med anhöriga samt hur det över lag fanns en 

avsaknad av rutiner gällande anhöriga. I likhet med detta fann Blomqvist och Ziegert (2011) 

att sjuksköterskor som bemötte familjemedlemmar på akutpsykiatriska avdelningar hade ett 

varierande förhållningsätt. Enligt sjuksköterskorna i studien påverkades omfattning av 

anhörigas bemötande av sjuksköterskornas eget initiativ och motivation (a.a.) vilket även 

återfanns i denna studies resultat. 

 Med Andersheds (1998) teori i åtanke kan denna bristande struktur eventuellt föranlett att 

vissa sjuksköterskor som inte själva hade motivation till att söka upp anhöriga och att dessa 

därför inte känt sig meningsfullt delaktiga. Risken med ett sådant inkonsekvent bemötande, 

som endast baseras på enskilda individers initiativ, kan enligt Andersheds teori leda till 

Delaktighet i mörkret ifall anhöriga inte får information, inte känner sig sedda och heller inte 

blir bekräftad av vårdpersonal. Som en motsats till denna upplevelse av bristande struktur 

undersökte Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir och Wright (2013) genom en kvantitativ studie 

hur familjemedlemmar och patienter på psykiatriska akutvårdsavdelningar upplevde ett par 

korta strukturerade terapeutiska samtal under vårdtiden. Resultatet i studien visade på att 

familjemedlemmarna som erhållt dessa samtal upplevde signifikant högre kognitivt och 

emotionellt stöd från sjuksköterskorna än de i kontrollgruppen som erhållit sedvanlig vård 

(a.a.). 

 Blomqvist och Ziegert (2011) beskrev i sin studie att sjuksköterskorna som upplevde den 

bristande arbetsstrukturen även betonade sin egen kunskapsbrist och osäkerhet i mötet med 

familjemedlemmar samt att det var nödvändigt att diskutera och reflektera familjeärendena 

med erfarna kollegor som kunde vägleda och vara till stöd. I denna studie framgick i likhet 

med detta att informanterna upplevde att handledning som något som underlättade och 

möjliggjorde kontakten med anhöriga samt att möjligheten till att med erfarna kollegor kunna 

diskutera och reflektera över svåra situationer hjälpte i mötet med anhöriga. Detta kan utifrån 
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Andersheds (1998) teori ses som en strukturerad aktivitet för att uppnå förtroende och tillit 

mellan personal och anhöriga, samt lägga grund för en meningsfull delaktighet.  

 
8.2.2 Olika syn på anhöriga 

I denna kategori framkom att synen på anhöriga kunde variera och att anhöriga kunde ses som 

båda en resurs eller ett problem. Något som upplevdes centralt var flera informanters 

beskrivning av hur viktiga anhöriga upplevdes särskilt initialt som informations och 

kunskapskälla och detta var något som kunde påverka vården i positiv riktning. Som ett par 

informanter beskrev kunde patienten i det akuta skedet vara svår att få en helhetsbild av och 

där kom anhöriga in som riktiga resurser och förmänskligade patienten som annars riskerade 

att bli sedd utifrån sitt sjukdomstillstånd. Omgivningen runt patienten upplevdes således 

viktig av informanterna som beskrev att även en saknad av anhörig eller anhöriga som inte 

önskade engagera sig kunde ge en bild och förklaring till patientens situation. I likhet med 

detta fann Blomqvist och Ziegert (2011) att vissa sjuksköterskor upplevde informationen som 

familjerna hade att ge om patienten som en viktig del i vården av patienten. 

Familjemedlemmarna besatt en stor del kunskap om patienten utifrån att ha levt stor del av sitt 

liv tillsammans och sjuksköterskorna upplevde att familjen kunde öka förståelsen och skapa 

en mer komplett bild av patienten samt ge förklaringar och svar på sjuksköterskornas frågor. 

Detta överhängande behov för anhöriga bidrog med stor sannolikhet till att anhöriga kände sig 

sedda och bekräftade som viktiga i närståendes vård och denna meningsfullhet kan ha fört 

anhöriga mot Delaktigt i ljuset i enlighet med Andersheds (1998) teori. 

  I denna studie fanns anhöriga som inte upplevdes lika bra och närmare beskrevs som 

problem. Det fanns anhöriga som hade stor inverkan på närstående och som kunde påverka 

närståendes beslut genom manipulation. Av vissa informanter upplevdes anhöriga på grund av 

liknande problematik få ta för stort utrymme i vården och att dessa blev inbjudna allt för 

mycket, när de i själva verket kunde vara en del av problematiken och en orsak till 

närståendes försämrade mående. Liknande fynd återfanns i Blomqvist och Ziegert (2011) 

studie att anhöriga inte alltid ansågs som en resurs i närståendes vård. Som några informanter 

studien uttryckte det kunde anhöriga stå för både det goda och det dåliga i livet och anhöriga 

kunde stå för trygghet och säkerhet men även vara orsak till en mängd konflikter.  

 Strand, Ohlin och Tidefors (2015) genomförde observationsstudier vid 20 

multiprofessionella teammöten för att beskriva sjukvårdspersonalens syn på föräldrar till 

patienter med psykossjukdom. I studien framkom i likhet med denna studie att vissa föräldrar 
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beskrevs som krävande och negativt inverkande på deras barns behandling. Föräldrarna kunde 

upplevas för överbeskyddande vilket kunde ha negativt inverka på vården och patientens eget 

bästa (a.a.) vilket kan jämföras med hur anhöriga i denna studie av vissa informanter 

upplevdes få ta för stort utrymme och påverka vården i för stor utsträckning. 

 Kanske delvis som ett resultat av detta kom anhöriga ofta i andra hand enligt informanterna 

på PIVA. Det var ett fenomen som belystes i flera intervjuer att den primära uppgiften var 

närstående samt att anhörigas delaktighet varierade relaterat till tid och individuella skillnader 

mellan informanterna. Anhöriga var lätta att glömma bort om de inte själva tog för sig och var 

påstridiga i sin önskan om delaktighet. Synen på att anhöriga kom i andra hand återfanns även 

som ett huvudfynd i Weimands et al. (2013) studie där närstående ansågs som huvuduppgiften 

och anhöriga därför upplevdes som en krävande extraarbetsuppgift. I Blomqvist och Ziegerts 

(2011) studie fann man i likhet med detta att sjuksköterskorna upplevde att ett individbaserat 

och patientfokuserat perspektiv fortfarande hade inverkan på den psykiatriska vården, men att 

det under de senare åren skett en förändring.  

 Informanterna i denna studie beskrev dock att det inte var lika lätt att glömma bort 

engagerade och påstridiga anhöriga som tillbakadragna och tystlåtna, ett resultat som även 

återfanns i Weimand et al. (2013) studie. Sjuksköterskorna beskrev att anhörigas 

personlighetsdrag påverkade sjuksköterskornas vilja att stötta dem. Anhöriga som visade 

intresse för närstående och som delade med sig av känslor och tankar upplevs tilltalande 

jämfört med mera negativt inställda anhöriga som därför fick mindre stöd.  

 Denna varierande syn på anhöriga och deras kamp för delaktighet i ljuset (Andershed, 

1998) upplevs av författaren som en central del i denna studies fynd och upplevs ha värde för 

klinisk implikation. 

 

 8.2.3 Utmaningar i mötet med anhöriga  

Något som av flera informanter i denna studie upplevdes som en utmaning var hanteringen av 

sekretessen. När närstående vid ankomst begärde full sekretess och inga uppgifter fick lämnas 

om närstående mående försvårades informanternas situation i mötet med anhöriga. Det gick 

inte att besvara anhörigas behov av information och vissa informanter tyckte synd om 

anhöriga som inte kunde upplysas om läget. Detta fynd återfanns även i Blomqvist och 

Ziegerts (2011) studie där sjuksköterskorna upplevde en utmaning i att balansera familjens 

delaktighet med kraven på sekretess i enlighet med sekretesslagen. Sjuksköterskorna upplevde 

en osäkerhet i hanterandet av patientens rätt till självbestämmande och autonomi. 
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Frågeställningen hur man skulle stödja patienten och samtidigt möta anhöriga upplevdes av 

sjuksköterskorna som svår att besvara. Författarna till studien uteslöt dock inte att sekretessen 

ibland kunde användes som ursäkt till att inte ta kontakt med anhöriga. Enligt Weimand et al. 

(2013) upplevde sjuksköterskorna i studien sekretessen som ett stort hinder i 

kommunikationen med anhöriga om närståendes vård och det fanns en rädsla för att agera 

utanför lagens gränser. Vissa sjuksköterskor delade dock med sig av information till anhöriga 

utan att patienten visste om det, och bröt på så vis sekretessen, vilket även återfanns i denna 

studies resultat. 

 Tiden var en viktig komponent i sjuksköterskornas möten med anhöriga. I denna studie 

upplevde flera informanter hur tidsbrist ofta var närvarande och på så vis drabbade anhöriga, 

men att när tid fanns kunde det vara ett verktyg i mötet och att anhöriga uppskattade tid som 

investerades i samtalen. I likhet med detta fann Weimand et al. (2013) att sjuksköterskorna i 

studien ofta arbetade under tidspress men att de försökte hantera anhöriga så gott det gick 

utifrån den tid som fanns att avvara.  

 

8.2.4 Att möta och kommunicera med anhöriga  

Flera informanter beskrev lyssnandet som en central del i mötet och andra upplevde att ställa 

frågor och på det viset visa sin nyfikenhet för anhörigas situation som viktigt. Detta fynd 

återfanns även i Weimands et al. (2013) studie där sjuksköterskorna beskrev lyssnandet som 

ett sätt för anhöriga att avlasta sina känslor. 

 För att kunna bemöta anhöriga på ett bra sätt och skapa ett personligt möte var det enligt 

flera informanter i denna studie av betydelse att ha aktuell information om närståendes 

situation. Bemötandet handlade till stor del om att bekräfta anhöriga i deras stundvis svåra 

känslor och att visa sig genuint intresserad. Ett par informanter beskrev betydelsen av att ha 

egna erfarenheter av att vara patient eller anhörig underlättade i mötet med anhöriga. Vilket 

även stämmer överens med vad Blomqvist och Ziegert (2011) fann i sin studie där 

sjuksköterskorna som hade egen levd erfarenhet samt insikt i hur det är att vara en 

familjemedlem till någon sjuk upplevde det underlättande i mötet med familjer i den 

akutpsykiatriska vården. Sjuksköterskorna reflekterade kring hur denna erfarenhet gav 

kunskap och mod att interagera med familjer och var en anledning till att de uppskattade 

familjens delaktighet i den akutpsykiatriska vården (a.a.) 

 Sjuksköterskorna i denna studies erfarenheter av att vara anhöriga eller att vara patient kan 

ha bidragit till förståelsen för vad som är av vikt för anhörigas i deras sökande efter en 
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meningsfull delaktighet. Sjuksköterskorna beskrev komponenter som ökade förtroendet i 

mötet med anhöriga och därmed ledde anhöriga mot en delaktighet i ljuset (Andershed, 1998), 

så som inhämtande av information samt hur bemötandet handlade om att bekräfta anhörigas 

känslor och visa ett genuint intresse.  

 I det akuta skedet vid inläggningar som kunde varit turbulenta och traumatiska upplevde 

informanterna i denna studie att bemötandet i stort handlade om att lyssna och stödja anhöriga 

i deras situation. I likhet med detta fann Blomqvist och Ziegert (2011) i sin studie att 

sjuksköterskorna försökte förklara och lugna anhöriga om inläggningen varit dramatisk och 

att sjuksköterskorna ofta försökte hitta utrymme att sitta ned med anhöriga för att lyssna till 

deras berättelser, tankar och erfarenheter i ett sätt att ge emotionellt stöd. Vidare beskrev flera 

informanterna i denna studie att behovet av stöd och information var stort för att hjälpa 

anhöriga i den akuta fasen. För flera anhöriga var det svårt att navigera sig i strukturen på 

PIVA och behovet av att ställa frågor kunde därför vara störst under det första akuta 

vårdtillfället. Vilket även återfinns i Blomqvist och Ziegerts (2011) studie där vissa 

sjuksköterskor beskrev att anhöriga i det akuta skedet behövde mycket information.  

 Sjuksköterskornas tydliga beskrivning av anhörigas behov i det akuta skedet visar på ett 

perspektiv som uppmärksammar anhöriga, vilket anhöriga säkerligen kände av. När anhöriga 

fick ställa frågor och deras behov av information och stöd tillgodosågs upplevde säkerligen 

anhöriga ett ökat förtroende för vårdpersonalen. Om detta förtroende sedan bibehölls lades en 

grund för anhörigas upplevelse av en meningsfull delaktig och sjuksköterskorna kunde bidra 

till en Delaktighet i ljuset enligt Andersheds teori (1998). 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Avsikten med denna studie var att bidra med ökad kunskap om sjuksköterskans erfarenheter 

av möten med anhöriga på PIVA. Studien visar på organisatoriska faktorer som påverkar 

mötet med anhöriga och som kan användas i diskussion med beslutsfattare om framtida 

förändringar.  Det saknas riktlinjer och stöd i hur arbetet med anhöriga skall fortlöpa, en 

kunskap som kan ligga som underlag för utveckling även i andra verksamheter. Handledning 

uppfattas som underlättande och möjliggörande för kontakten med anhöriga vilket kan ligga 

till grund för beslut. Sjuksköterskans varierande syn på anhöriga kan användas i reflektion till 

vad det innebär att vara anhörig samt vilka behov anhörig har i sökandet efter delaktighet i 

ljuset.  
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8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Med anhörigas utsatta situation i åtanke och då det inte finns mycket tidigare beskrivet i 

forskningen kring anhörigas situation i det psykiatriska intensivvårdskontext föreligger ett 

visst behov av forskning som belyser detta. Denna studie beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter av möten med anhöriga på psykiatriska intensivvårdsavdelningar och fångar upp 

viktiga aspekter från det perspektivet. Vidare forskning kan med fördel rikta sig till anhöriga 

som primärkälla och då området är outforskat använda sig av mer explorativ metod. Det vore 

även intressant att se över konceptet psykiatrisk intensivvård och hur begreppet används i 

Sverige. 

 

9 Slutsats  
Sjuksköterskor som möter anhöriga på psykiatriska intensivvårdsavdelningar upplever många 

olika hinder och utmaningar. Det finns inga lokala riktlinjer som hjälper sjuksköterskan i sitt 

yrkesutövande gällande anhöriga och påtagliga individuella variationer är därför 

ofrånkomliga. Anhöriga upplevs av vissa sjuksköterskor som resurser och av vissa som 

problem och får i stor utsträckning kämpa för sin delaktighet. Sjuksköterskorna har många 

olika tankar om bemötande och vad som är viktigt i mötet med anhöriga och spelar själv en 

stor roll i kommunikationen mellan närstående och anhöriga. Erfarenheter gällande anhöriga 

är undermåligt beskrivet i forskningen i detta vårdkontext och ett behov av ytterligare 

forskning föreligger. 
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Bilaga 1. Brev till verksamhetschef 

 

 
 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Aron Thelin och jag studerar till att bli specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård 

och har påbörjat min magisteruppsats vid Ersta Sköndal Högskola. Min studie avser 

undersöka sjuksköterskors upplevelser av möten med anhöriga till patienter som vårdats eller 

vårdas vid en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. För att få informanter till min studie är jag 

således i behov av att nå ut till sjuksköterskor där sådan verksamhet bedrivs. 
 

 
Studien kommer att bestå av intervjuer, ca 60 minuter långa, med sjuksköterskor som jobbar 

på psykiatriska intensivvårdsavdelningar. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av möten med anhöriga samt beskriva möjligheter och hinder som förekommer. 

Studien är viktig därför det saknas forskning och kunskap om anhöriga till patienter inom den 

psykiatriska intensivvården. 
 
 
All medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Materialet 
från intervjuerna avidentifieras och det material som producerats förvaras inlåst och 
behandlas konfidentiellt. 
 
 
Ditt medgivande är av stor viktigt för genomförandet av studien och avgörande för att nå 
kontakt med sjuksköterskor i din verksamhet. Ditt godkännande ger mig tillåtelse att kontakta 
vårdenhetschefer på den psykiatriska intensivvårdsavdelning som tillhör din verksamhet. 
 
 
Vid frågor, kontakta mig gärna via e-post eller telefon. Det går även bra att kontakta min 
handledare Mats Ewertzon. Med vänlig hälsning 

 
 
Student Aron Thelin Handledare Mats Ewertzon  

Leg. Sjuksköterska Lektor 

Fil. kand. Fil. dr. 
Ersta Sköndal Högskola Ersta Sköndal Högskola 
Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap 
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Bilaga 2. Brev till informanter 

 
 
Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor på psykiatriska intensivvårdsavdelningar 

och avser undersöka upplevelsen av mötet med anhöriga till patienter som vårdats eller vårdas 

på avdelningen. Målsättningen med undersökningen är att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av mötet med anhöriga och bidra med djupare kunskap kring vad som eventuellt 

hindrar och möjliggör mötet. Det finns lite beskrivet i litteratur om mötet med anhöriga inom 

psykiatrisk intensivvård, varför studien är viktig för att få fördjupad kunskap inom detta 

område. 
 
 
Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 
 
 
Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal där du ombeds berätta om möten med en anhöriga. Intervjun tar ca en timme och 

kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna kommer sedan skrivas ut, för att 

underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter som visar vem 

som har blivit intervjuad eller på vilken arbetsplats du arbetar på. Det är Aron Thelin som 

kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB) eller 

kassett. Insamlat material kommer att förvaras inlåst och endast undertecknad kommer att ha 

tillgång till materialet. När intervjuerna avidentifierats och överförts till text kommer 

materialet att diskuteras i grupp med handledaren. De inspelade intervjuerna kommer att 

raderas när uppsatsen är färdig. Magisteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig såväl i 

pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek. Resultatet från studien 

kan komma att redovisas både genom vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga 

artiklar samt i samband med nationella och internationella konferenser. Ditt deltagande i 

denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan 

förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av nedanstående personer. 
 

 
Är Du intresserad av att delta så kontakta Aron Thelin för att överenskomma om tid och plats 
för en intervju. 
 
Mats Ewertzon, leg.sjuksköt., fil.dr. Aron Thelin, leg. sjuksköt., fil. kand.  



  
40 (42) 

 

 

Bilaga 3. Intervjuguide 
 

 
 
Intervjufrågor 
 

Kan du beskriva hur ni jobbar med anhöriga (på din avdelning)? 
 

Vad har du för erfarenheter av kontakt med anhöriga på din avdelning? 

-Kan du berätta om ett möte? 
 

Vad finns som underlättar kontakten med anhöriga?  

 

Vad hindrar dig att få kontakt med anhöriga? 

 

Vad hindrar anhöriga att få kontakt med personal? 

-Hur ser dessa hinder ut och hur hanteras dessa?  
 
Vilka svårigheter upplever du i mötet med anhöriga? 
 

Vad behöver du för att möta anhöriga? 

-upplever du att du får det stöd du behöver för att möta anhöriga? 
 

Vilken betydelse har kontakten med anhöriga för, 

-dig som sjuksköterska.. 
-patienten.. 
-anhöriga själva.. 

samt finns det några negativa aspekter? 
 

Är det något som du skulle vilja tillägga? 
 

Följdfrågor: 

Kan du vidareutveckla det där? Hur menar du då? Kan du ge ett exempel? 
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Bilaga 4. Exempel på analys 
 

 
 
Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Vissa anhöriga är 

väldigt krävande och 

man kan inte 

tillfredsställa alla deras 

behov och krav på 

grund av att det inte 

finns tillräckligt med tid 

eller annat. 

Tidsbrist Att ha eller att ta sig 

tid 

Utmaningar i mötet 

med anhöriga 

När dem går emellan, 

då blir det ett hinder, 

eller när anhöriga är 

nervösa och stressar 

upp, att dem jagar upp 

det och gör situationen 

värre, då kan man 

känna att den här 

patienten skulle må bra 

av lugn och ro 

Anhöriga gör saken 

värre 

Uppskatta anhörigas 

betydelse 

Olika syn på anhöriga 

... alltså det är ju den 

största delen av vad jag 

gör, jag säger inte så 

mycket själv, jag 

försöker lyssna på 

deras känslor och 

försöker rådge lite 

grann om de har någon 

specifik fråga eller så, 

men mest är det ett 

lyssnade. 

Hantera anhöriga Tankar om 

bemötande  

Att möta och 

kommunicera med 

anhöriga 

 


