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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tidigare studier visar att anhöriga till personer med psykisk ohälsa riskerar 

själva en försämrad psykisk hälsa och lidande. Känslor av skam, skuld och 

oro är vanliga. Anhöriga kan också behöva sluta arbeta och flytta för sin 

närståendes skull vilket kan leda till negativa sociala konsekvenser. Anhöriga 

önskar ha kontakt med vården och känna sig delaktiga i sin närståendes vård 

men upplever ofta sig exkluderade. Riktlinjer och lagar betonar vikten av att 

anhöriga görs delaktiga men ofta fallerar detta. Det saknas kunskap om hur 

sjuksköterskor i sluten psykiatrisk vård upplever kontakten med anhöriga.  

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

kontakt med anhöriga i psykiatrisk slutenvård för personer med 

psykossjukdom. 

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

arbetade inom psykiatrisk slutenvård för personer med psykossjukdom 

intervjuades individuellt med semistrukturerade intervjufrågor. Materialet 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet från intervjuerna utmynnade i fem huvudkategorier: 

Organisatoriska faktorer som inverkar på kontakten med sjuksköterska och 

anhöriga, Egenskaper hos sjuksköterskan som inverkar på kontakten med 

anhöriga, Patientens inverkan på kontakten mellan sjuksköterska och 

anhöriga, Anhörigas inverkan på kontakten med sjuksköterskan samt 

Betydelsen av kontakt med anhöriga. 

Diskussion: Centrala fynd från studiens resultat diskuteras utifrån forskningsfrågorna. 

Som stöd i diskussionen används tidigare forskning samt Birgitta Andersheds 

teori Delaktighet i ljuset-Delaktighet i mörkret.  

Nyckelord: Anhöriga, bemötande, psykossjukdom, slutenvård, sjuksköterska 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Previous studies have shown that family members of individuals with 

mental illness are themselves at risk for worsened mental health and 

psychological distress. Family members desire contact with psychiatric 

caregivers in order to feel actively engaged in the care of their loved one, 

and the importance of caregiver-family member contact is emphasized in 

both current care guidelines and Swedish law. Despite this, many family 

members feel excluded. The experience of inpatient psychiatric caregivers 

of contact with family members has not been investigated in detail, and is 

crucial to remedying this situation. 

Aim:  The aim of this study was to describe nurses´experiences of family members 

in inpatient psychiatric care for persons with psychosis. 

Method: Qualitative, semi-structured interviews were conducted on an individual 

basis with seven nurses working at an inpatient psychiatric clinic for 

patients diagnosed with psychosis, located in Stockholm, Sweden. The 

results were analyzed using inductive content analysis.  

Results: The results from the interviews could be seperated into five categories 

affecting nurse – familycontact; organizational factors, personal qualities of 

the nurse, influence of the patient; influence of familymembers and 

perceived meaningfulness of contact with familymembers. 

Discussions: The main findings of the study are discussed in the context of current 

research, as well as Birgitta Andershed’s theory of “Involvement in the 

Light / Involvement in the Dark” . 
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1 Inledning 

Som yrkesverksam sjuksköterska inom slutenvården på en beroendeklinik har jag väldigt lite 

kontakt med anhöriga. Vårdtiderna är korta och det blir svårt att få anhöriga delaktiga i 

patientens vård. Många av de patienter jag vårdar har ett litet socialt nätverk och en del saknar 

helt anhöriga (enligt deras utsago). Många patienter har ”bränt sina broar” med sina anhöriga 

och en del patienter vill inte ens att deras anhöriga ska veta att de vårdas på avdelningen. 

Anhöriga blir alltså förbisedda och får svårt att delta i patientens vård. Ännu mindre kan jag 

som sjuksköterska försäkra mig om att patientens anhöriga mår bra eller tillvarata deras 

kunskap och erfarenheter.  

    Ensamhet och isolering är vanligt bland patienter med psykisk ohälsa och jag tänker att 

anhöriga bär ett stort ansvar för sina sjuka närstående. Vissa anhöriga vårdar sina sjuka i 

hemmet och är patientens enda kontakt i samhället. Således är anhöriga mycket viktiga för 

patienter i psykiatrisk vård.  

     Utifrån egen erfarenhet vet jag att det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt får 

anhöriga delaktiga i patientens vård. Brist på tid, resurser och rutiner tänker jag kan vara 

orsaker till att anhöriga lämnas utanför men även okunskap och rädsla. Rädslan för att inte 

kunna hantera känslor och information som anhöriga uttrycker. Vidare kan brist på erfarenhet 

och riktlinjer också vara tänkbara faktorer som kan påverka kontakten med anhöriga inom 

psykiatrisk slutenvård. Som sjuksköterska vill jag kunna vårda patienten ur ett 

helhetsperspektiv där anhöriga är en självklar del av patientens liv. 

     Jag vill därför veta mer om sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga inom 

psykiatrisk heldygnsvård.  

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden definieras centrala begrepp: anhörig, närstående, psykisk ohälsa, psykisk hälsa 

och psykiskt funktionshinder. Vidare beskrivs sjuksköterskans och samhällets roll och ansvar 

för anhöriga till psykiskt sjuka personer. Även tidigare forskning om hur det är att vara 

anhörig till psykiskt sjuk person, anhörigas erfarenheter av psykiatrisk vård samt 

sjuksköterskors erfarenhet av anhöriga till psykiskt sjuka personer beskrivs.   

 

2.1 Definition av anhörig  och närstående 

I litteraturen kan man hitta olika begrepp kring anhöriga, exempelvis familjemedlem, släkting 

och anhörig. Dahlberg och Segesten (2010) benämner den anhöriga, som den person patienten 
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vill kalla anhörig.  I föreliggande studie kommer Ewertzon (2015) definition av anhörig att 

användas där anhörig är en person (över 18 år) som ger vård och omsorg till sin närstående. 

Närstående blir således en person (över 18 år) som tar emot vård och omsorg.   

 

2.2 Psykisk hälsa, ohälsa samt psykiskt funktionshinder 

2.2.1 Psykisk hälsa 

Det finns flera definitioner av psykisk hälsa och definitionerna är ofta kulturbetingade. Det är 

också svårt att definiera psykisk hälsa. Den psykiska hälsan är subjektiv och handlar om den 

enskilda människans upplevelse av sin hälsa. Psykisk hälsa kan förstås som den enskilda 

människans förmåga att använda sina resurser att självförverkliga sig själv, bidra till 

samhället, vara delaktig samt hantera livets normala motgångar (WHO, 2001). I en svensk 

studie framkom att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård betonade ett helhetsperspektiv på 

psykisk hälsa och att avsaknad av psykisk ohälsa inte betydde psykisk hälsa. Delaktighet och 

självbestämmande var faktorer som bidrog till psykisk hälsa (Jormfeldt, Svedberg, Fridlund & 

Arvidsson, 2007).  

 

2.2.2 Psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2013) menar att psykisk ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp som 

omfattar allt ifrån självrapporterade symtom om oro och nedstämdhet, till psykiska 

sjukdomstillstånd som depression och schizofreni. Mindre plågsamma psykiska besvär 

innebär negativa påfrestningar på välbefinnandet men behöver nödvändigtvis inte behandlas 

eller betyda att personen är psykiskt sjuk. Psykisk ohälsa kan dock medföra 

funktionsnedsättningar som berättigar personen stöd och hjälpinsatser från kommunen (a.a.). 

Vingård (2015) menar att det inte finns någon exakt definition av psykisk ohälsa. Gränsen 

mellan livets påfrestningar och ett psykiskt sjukdomstillstånd är flytande. Psykisk sjukdom 

utgår från diagnossystemet och är en medicinsk bedömning medan psykisk ohälsa kan i likhet 

med Socialstyrelsen (2013) inkludera allt från nedsatt psykisk välbefinnande till allvarliga 

psykiska sjukdomar. 

 

2.2.3 Psykiskt funktionshinder 

I regeringens slutbetänkande av nationell psykiatrisamordning (SOU2006:100) definieras 

psykiskt funktionshinder som konsekvenser av den enskilda personens psykiska sjukdom. En 
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person har ett psykiskt funktionshinder om hen har väsentliga svårigheter med att utföra 

normala aktiviteter inom livsområden samt att konsekvenserna funnits där en längre tid. 

 

2.3 Psykisk ohälsa i Sverige och världen 

I den svenska folkhälsomyndighetens rapport om självrapporterad hälsa svarade 30 % att de 

hade lindriga besvär av oro och ångest och 17 % svarade att de hade nedsatt psykiskt 

välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016).  Enligt Socialstyrelsen (2012) var psykisk 

sjukdom den enskilt största orsaken till ohälsa och en av fyra personer upplevde psykisk 

ohälsa någon gång i livet.  

     Psykisk ohälsa stod för 13 % av hela sjukdomsbördan i hela världen och bara depression 

stod för drygt fyra procent av all sjukdomsbörda. Sociala konsekvenser som fattigdom och 

bostadslöshet var vanligt förekommande konsekvenser av psykisk ohälsa och diskriminering 

och stigmatisering av psykiskt sjuka personer var också vanligt (WHO, 2013). Statens 

offentliga utredning (SOU 2006:100) visade att levnadsförhållandena i Sverige var sämre för 

personer med psykisk sjukdom. Den somatiska hälsan var sämre och risken för missbruk var 

större. Daglig sysselsättning var lägre hos personer med psykisk sjukdom vilket ledde till 

ekonomisk utsatthet och utanförskap.  

 

2.3.1 Personer med psykossjukdom 

Psykos är ett tillstånd där verklighetsuppfattningen förändras och olika symtom som 

hallucinationer och vanföreställningar förekommer. Dessa leder ofta till nedsatt 

funktionsförmåga avseende psykologisk funktion, social samvaro och arbetsförmåga (Flyckt, 

2008). År 2005 var det ungefär 0,7 procent av Sveriges befolkning som behandlades i vården 

på grund av psykossjukdom (a.a.). Ungefär 30 000-40 000 personer som lider av 

psykossjukdom är i behov av samhällets tjänster och insatser för att få ett fungerande liv 

(Socialstyrelsen, 2011). Drygt hälften av de personer som drabbas av psykos får ett långvarigt 

sjukdomsförlopp med schizofrenidiagnos eller liknande psykossjukdom (Flyckt, 2008.). Vid 

långvarig psykossjukdom förekommer episoder av återinsjuknande och däremellan stabilare 

perioder men olika grad av symtom. Återinsjuknande kan bero på bristande följsamhet i 

behandlingen och/eller missbruk (Bodén, 2016). Socialstyrelsen har arbetat fram nationella 

riktlinjer som ska fungera som riktlinjer vid vård och samordning av insatser, till personer 

med schizofreni eller liknande tillstånd (Socialstyrelsen, 2011). Åtgärderna i riktlinjerna 

syftar huvudsakligen till att minska symtom och ge ökad livskvalitet samt även öka personens 
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delaktighet i sin vård och sitt liv. Anhörigarbetet är en viktig del i riktlinjerna där 

familjeinterventioner kan hjälpa att stödja anhöriga till personer med psykossjukdom (a.a.) 

 

2.4 Att vara anhörig till psykiskt sjuk person 

2.4.1 Social påverkan av att vara anhörig 

Inom vårdvetenskapen betonar man anhöriga som en viktig komponent i patientens värld. Vid 

långvarig sjukdom kan anhöriga bära en stor vårdande roll och ta på sig ett vårdande ansvar 

och således spelar stor roll för både patienten och sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). 

     En norsk kvalitativ studie visade hur anhöriga behövde göra stora förändringar i livet som 

att flytta, gå ner i arbetstid, sluta sina arbeten för att kunna ta hand om sin sjuke närstående 

(Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord & Hedelin, 2014). Även i en svensk 

kvalitativ studie, vars syfte var att beskriva hur anhöriga upplever psykiatrisk vård, framkom 

hur anhörigas liv påverkas av den närståendes sjukdom. En del beskrev hur de avstod egna 

aktiviteter samt anpassade arbetsliv efter sin närstående (Sjöblom, Winberg, Pejlert, & 

Asplund, 2008). I en kvalitativ studie gjord av Weimand, Hedelin, Hall-Lord och Sällström 

(2011)  framkom att egen tid för rekreation och egna aktiviteter försvann och en del anhöriga 

beskrev ekonomisk börda då det var kostsamt att vara hemma med den sjuke närstående. Att 

samtidigt ta hand om övrig familj och jobba blev en utmaning för vissa anhöriga och en del 

beskrev social isolering som resultat av det då de deras sjuka närstående inte orkade med 

social samvaro (a.a).  

     Syskon till psykiskt sjuka personer beskrev hur de fick ta stort ansvar i hemmet och även 

för sitt sjuka syskon och en del beskrev hur familjens roller förändrades när en familjemedlem 

blev sjuk (Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Vidare visade Kletthagen-Sundbergs et al. 

(2014) studie att ett litet socialt nätverk innebar större ansvar och börda på familjen. Även 

Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin och Andershed (2012) visade i deras studie hur pappor 

till psykiskt sjuka personer upplevde social isolering och att den sociala samvaron och 

ensamheten berodde på barnets psykiska tillstånd. En del pappor beskrev hur deras barn var 

socialt isolerade och väldigt ensamma och saknade vänner. I många fall var familjen den enda 

sociala kontakten det sjuka barnet hade. 

 

2.4.2 Känslomässig påverkan av att vara anhörig 

I flera studier framkom hur anhöriga upplevde känslor som ständig oro, ensamhet, sorg, skam 

och skuld. (Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin & Andershed,  2010 ; Weimand et al., 
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2011). I en svensk studie där mammor till psykiskt sjuka personer intervjuades, beskrev en del 

informanter sina liv som kaos där ångest, aptitlöshet och sömnsvårigheter var vanliga. De 

berättade att de inte hade tid att ta hand om sig själva och att de var utmattade. Vidare beskrev 

de en konstant sorg över sjukdomen och att livet och framtiden inte skulle bli som de velat. 

Skuld var också en vanlig känsla hos mammorna. Skuld över att själva varit orsaken till 

sjukdomen samt skuld över att inte ha tid för de andra familjemedlemmarna (Johansson et al., 

2010).  

     I en norsk kvalitativ studie framkom det också att anhöriga upplevde irritation och ilska 

gentemot sin närstående då den psykiska sjukdomen hindrade dem att leva fullt ut. Detta 

ledde ofta till dåligt samvete då de visste att deras sjuka närstående inte mådde bra eller kunde 

påverka sin sjukdom. Vidare framkom det att anhöriga mådde både psykiskt och fysiskt dåligt 

och sömnbrist, ångest och oro var vanligt (Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Även en 

svensk kvantitativ studie visade hur anhöriga själva upplevde psykiska problem (Östman & 

Larsson, 2001). Pappor till psykiskt sjuka personer beskrev livet som en konstant kamp som 

krävde styrka och mod. Att stå upp för sitt barn var ett ständigt tema och känslan av 

maktlöshet och skuld fanns också. Några pappor kände skuld över att anmäla sitt barn till 

polisen eller när barnet tvingades till sjukhuset mot sin vilja (Johansson et al., 2012).  

 

2.4.3 Anhörigas erfarenhet av vården  

Weimand et al. (2011) studie visade att anhöriga tyckte det var viktigt att känna sig delaktig i 

sin närståendes vård men en del upplevde det tvärtom, att de istället blev isolerade och kände 

sig ensamma.  I Ewertzon, Andershed, Svensson och Lützén (2011) studie framkom att 

anhöriga förväntade sig öppenhet, bekräftelse och samarbete från sjukvårdspersonalen men 

kände inte att de fick det. Kommunikation och samarbete med sjukvårdspersonalen visade sig 

vara viktigt för att anhöriga skulle må bra och ha ett fungerande familjeliv (Johansson et al., 

2010). En svensk studie som undersökte anhörigas upplevelser av psykiatrisk vård, visade att 

anhöriga kände sig exkluderade från vården och upplevde ett utanförskap präglad av social 

isolering och maktlöshet. Anhöriga som upplevde ett respektfullt bemötande från 

sjukvårdspersonalen upplevde ett mindre utanförskap (Ewertzon, Lützén, Svensson & 

Andershed, 2010). I Weimand et al (2011) studie framkom också hur anhöriga kände ett 

utanförskap och blev negligerade av sjukvården. Anhöriga upplevde sig själva som viktiga 

resurser för sin sjuka anhörig och att de hade information och kunskap kring sin sjuke 

närstående som borde vara viktig för sjukvården. Vidare visade studien att anhöriga var 
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oroliga för att sjukvårdspersonalen skulle tycka de var potentiella patienter och besvärliga 

vilket ledde till maktlöshet (a.a.).  

       I en annan svensk studie vars syfte var att beskriva föräldrars (till barn över 18 år) 

uppfattning av psykiatrisk vård framkom ett missnöje kring vårdpersonalen och deras 

professionalitet (Johansson, Andershed, & Anderzen-Carlsson, 2014). En del föräldrar 

beskrev vårdpersonalen som inkompetenta och avsaknad av humanistiskt- och 

helhetsperspektiv. Vårdpersonalen hade pratat illa om föräldrarna inför det sjuka barnet och 

även skyllt barnets psykiska sjukdom på föräldrarna. Föräldrarna upplevde att deras åsikt inte 

respekterades och att vårdpersonalen inte lyssnade på dem. Vidare upplevde föräldrarna att 

deras delaktighet togs för givet och att de ofta ifrågasattes när de ville veta något eller bidra 

med något till vårdpersonalen.  Vården beskrevs mer som förvar och föräldrarna saknade 

engagemang från vårdpersonalen. Föräldrarna beskrev även brist på kontinuitet hos 

vårdpersonalen och att det ofta kunde vara nya läkare vilket bidrog till ökad stress. Vidare 

beskrev föräldrarna övergången mellan barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård som 

något negativt. Inom barnpsykiatrin fanns ett mer familjeorienterat perspektiv och anhöriga 

upplevde större delaktighet i vården, medan i vuxenpsykiatrin var det mer individanpassat och 

att sekretesslagen ofta stängde ute föräldrarna (a.a). I flera studier framkom det att anhöriga 

hade behov av bekräftelse, uppmärksamhet och stöd från sjukvården men få anhöriga kände 

att de fick något stöd (Weimand et al., 2011; Östman & Larsson, 2001). Många studier visade 

hur brist på förståelse och kunskap om sjukdomen bidrog till en sämre hälsa hos anhöriga 

(Johansson et al., 2010; Johansson et al., 2012; Johansson et al., 2014; Weimand et al., 2011). 

Johansson et al. (2014) beskrev i sin studie hur föräldrar till psykiskt sjuka vuxna barn 

önskade mer information och delaktighet från vårdpersonalen då deras sjuka närstående var 

inlagda inom sluten psykiatrisk vård. De saknade information kring sin närståendes 

sjukdomstillstånd samt hur de kunde hjälpa sitt barn. En del anhöriga uppgav att de fick söka 

information kring hur de kunde hjälpa sitt barn på egen hand. Detta ledde till stress och oro 

hos föräldern (a.a).  

        I två studier vars syften var att undersöka hur det var att vara anhörig till psykiskt sjuk 

person, framkom även positiva erfarenheter och upplevelser. Anhörigföreningar och 

stödgrupper upplevdes som något positivt där anhöriga kunde få dela med sig av egna 

erfarenheter och få stöd (Johansson et al., 2010; Johansson et al., 2014). Mammorna i 

Johanssons et al. (2010) studie berättade om hur de ändå kunde känna hopp och se ljuset i allt 

kaos. En del beskrev hur stolta de var när deras sjuka barn tog ansvar för sin sjukdom och 

gjorde sitt bästa för att leva ett normalt liv. Vidare betonade en del mammor hur viktigt det 
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var med ett sammanhang och att man som anhörig pratar öppet om sina problem och tankar så 

att folk i omgivningen kan stötta och hjälpa till (a.a.). I en kvalitativ studie från Sverige, vars 

syfte var att beskriva hur syskon till personer med psykossjukdom upplever sin situation, 

framkom det att vissa syskon upplevde ett positivt bemötande från vårdpersonalen där 

vårdpersonalen bekräftade dem och tillhandahöll adekvat information, detta bidrog till en 

förbättrad livssituation hos informanterna (Ewertzon, Cronqvist, Lützén, & Andershed, 2011). 

Även i Sjöblom et al. (2008) studie framkom att anhöriga beskrev positiva upplevelser och 

erfarenheter då de blev bemötta med respekt, fick information och möjligheten att vara 

delaktig i sin sjuke närståendes vård.  

 

 

2.6 Sjuksköterskors erfarenhet av anhöriga 

Vårdvetenskapen betonar även vårdarna och vårdarnas perspektiv för ett bättre vårdande. 

Vårdare kan hamna i situationer där de inte känner sig tillräckliga eller situationer som väcker 

mycket känslor som påverkar vårdandet. Att få mer kunskap om vårdarna, deras uppfattningar 

om vårdarrollen, deras kompetens samt upplevelser och erfarenheter av att vårda kan bidra till 

att patienterna får en bättre vård (Dahlberg & Segesten, 2010).   

        I en svensk kvalitativ studie där 18 sjuksköterskor beskrivit deras erfarenhet av anhörigas 

delaktighet i psykiatrisk slutenvård framkom att sjuksköterskorna tyckte att anhöriga kunde 

vara både bra och dåliga för patienten. Det var viktigt att patienten själv fick bestämma vem 

eller vilka som var patientens anhöriga och anhöriga kunde också omfatta vänner, inte bara 

familj. Sjuksköterskorna såg anhöriga som en resurs för patienten och att anhöriga ofta hade 

kunskap och information som var användbara i patientens vård (Blomqvist & Ziegert, 2011).         

    En annan kvalitativ studie från Sverige, vars syfte var att undersöka sjuksköterskors 

perspektiv på anhöriga i psykiatrisk vård, visade att sjuksköterskorna kände medlidande och 

förståelse för anhöriga men att anhöriga också kunde vara något svårt. Anhöriga kunde vara 

upprörda, frustrerade och besvikna på vården och vårdorganisationen men sjuksköterskorna 

tyckte att de hade verktyg att kunna hantera anhörigas känslor och åsikter (Sjöblom, Pejlert, & 

Asplund, 2005). Blomqvist och Ziegert (2011) studie visade att egen erfarenhet av att vara 

närstående och lång erfarenhet av att arbeta i psykiatrisk vård bidrog till att sjuksköterskorna 

lättare kunde hantera anhöriga. Det krävdes mod, fördjupad kunskap och utbildning för att 

bemöta anhöriga på ett bra sätt. Vidare ansåg sjuksköterskorna att det viktigt att se till 

anhörigas välbefinnande och sjuksköterskorna kunde se hur anhöriga led på grund av sin 
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sjuke närstående. Möten med anhöriga skedde oftast spontant på vårdavdelningen där 

sjuksköterskorna kunde sitta en stund i lugn och ro för att lyssna till den anhörige. 

Sjuksköterskorna upplevde att det gjorde anhöriga trygga och även att vården för patienten 

blev bättre (a.a.). 

       Weimand, Heledin, Hall-Lord och Sällström (2013) genomförde en kvalitativ studie, vars 

syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av att stötta anhöriga till psykiskt sjuka 

personer. Sjuksköterskorna i den studien betonade att det främsta ansvaret var gentemot 

patienten. Några sjuksköterskor beskrev det som krävande att stötta anhöriga då deras ansvar 

och fokus var gentemot patienten. Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt att 

upprätthålla en hållbar allians med patienten och att den kunde förstöras om patienten inte 

kände att hen var första prioritet (a.a.). En del sjuksköterskor menade att det var en 

balansgång att ha en relation till anhöriga samtidigt som lojaliteten och stödet främst fanns 

med patienten (Sjöblom et al., 2005). Vidare beskrev sjuksköterskorna hur etiska dilemman 

kunde uppstå, tillexempel när anhöriga ville lämna viktig information som inte fick komma 

fram till patienten eller när patienten inte ville ha med sina anhöriga i sin vård och 

sjuksköterskan således inte kunde prata med anhöriga (a.a.). Några sjuksköterskor menade att 

anhöriga inte var ett prioriterat område då den psykiatriska vården var medicinskt inriktad och 

det mesta handlade om den medicinska behandlingen (Weimand et al., 2013).  

         I flera studier framkom det att många sjuksköterskor var positivt inställda till att göra 

anhöriga delaktiga i vården men att det var svårt. Brist på tid, resurser och rutiner gjorde att 

kontakten med anhöriga inte prioriterades (Blomqvist & Ziegert, 2011; Weimand et al., 

2013). En del sjuksköterskor beskrev det som svårt att ändra strukturen på arbetsplatsen så att 

anhöriga prioriterades. Stöttande kolleger som också uppmärksammade anhöriga gjorde det 

lättare att hantera och bemöta anhöriga (Blomqvist & Ziegert, 2011).  Patientens relation till 

sin anhörige påverkade sjuksköterskans möjlighet till en god och tillitsfull relation med den 

anhörige (Weimand et al., 2013).  

 

2.7 Riktlinjer gällande samverkan mellan vårdpersonal och anhöriga 

Senaste decennierna har den psykiatriska vården inriktats mot öppnare vårdformer där 

kommunerna fått större ansvar. Kommunerna ansvarar för olika vård- och stödinsatser medan 

vården som bedrivs inom hälso- och sjukvården blivit alltmer specialiserad. Centralt inom 

specialistsjuksköterskans, i psykiatrisk vård, kompetensområde är att värna om de mänskliga 

rättigheterna samt beakta etiska och samhälleliga aspekter på vården. Detta innefattar bland 
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annat att verka för patientens och dess anhörigas delaktighet i vården (Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). I kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, står det att anhöriga ska identifieras, stödjas och 

göras delaktiga. Ett kompetensområde för specialistsjuksköterskan är att, utifrån, ett 

personcentrerat förhållningssätt identifiera och tillvarata patientens och anhörigas behov och 

mål i planering och genomförande av vården. Vidare beskrivs i kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, att patientens och anhörigas behov av information 

och stöd ska identifieras och tillgodoses. Genom olika pedagogiska åtgärder, som 

undervisning och information kan specialistsjuksköterskan stödja patienten och dess anhöriga 

för att främja lärande och beslutsfattande. Specialistsjuksköterskan bör även samordna och 

koordinera omvårdnadsarbetet och stödinsatser utifrån andra vårdgivare och anhöriga (a.a.).  

      I Sverige är det hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som utgör grunden för all hälso- och 

sjukvård (SFS 1982:763) och kommunen arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL) (SFS 

2001:453) som reglerar kommunens arbete med personer som är i behov av vård och 

stödinsatser. I HSL (1982:763) står det bland annat att personer som behöver insatser från 

både landsting och kommun ska ha en gemensam vårdplan som både landstinget och 

kommunen ska följa. Vidare ska landstinget och kommunen ingå i överenskommelse om att 

samarbeta kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt att anhöriga bör göras 

delaktiga (SFS 1982:763). Anhörigas medverkan omnämns även i den psykiatriska 

tvångsvårdslagen (LPT) (SFS:1991:1128) där vårdplan ska upprättas i samråd med patienten 

och anhöriga om det inte anses olämpligt. I socialtjänstlagen står det tydligt att anhöriga som 

stöttar personer med funktionshinder skall erbjudas stöd för att underlätta för de anhöriga 

(SFS 2001:453, 5 kap §10). Även i Socialstyrelsens rapport Stöd till personer som vårdar 

eller stödjer närstående betonas vikten av att anhöriga ska få rätt stöd och information för att 

underlätta deras liv (Socialstyrelsen, 2014). I patient lagen (SFS 2014:821), som är utformad 

för stärka patienternas ställning samt främja patientens delaktighet och integritet, står det att 

anhöriga skall få möjligheten att vara delaktiga och utforma vården för sin närstående i den 

mån det går.  

 

2.8 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett stort och omfattande problem. Det skapar ett stort lidande för den 

enskilda personen men även för personens anhöriga. Det finns många studier om hur anhöriga 

till psykiskt sjuka personer mår och hur deras liv påverkas av sin sjuke närstående samt hur 
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anhöriga upplever den psykiatriska vården. Studierna visar att anhöriga har ett stort lidande 

och är missnöjda med den psykiatriska vården. Anhöriga känner sig förbisedda och 

negligerade av vårdpersonalen samt beskriver en ständig kamp för sina sjuka närstående. 

Däremot var det få studier vars syften är att undersöka och beskriva vårdpersonals 

erfarenheter och upplevelser av anhöriga i vården. Enligt gällande lagar och riktlinjer för 

kommun och landsting, skall anhöriga få stöd och information för att underlätta deras uppgift 

som anhöriga. Enligt gällande kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska i psykiatrisk 

vård, har sjuksköterskan ansvar och kompetens för den uppgiften.  

 Det är av betydelse att tillvarata sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga för att 

få en fördjupad förståelse kring hur samarbetet med anhöriga kan utvecklas.   

 

3 Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga i 

psykiatrisk slutenvård för personer med psykossjukdom. 

 

Forskningsfrågor: 

-Vilka erfarenheter har sjuksköterskorna av vad som möjliggör kontakt med anhöriga? 

-Vilka erfarenheter har sjuksköterskorna av vad som hindrar kontakt med anhöriga? 

-Vilken betydelse har kontakten med anhöriga för sjuksköterskan? 

-Vilka föreställningar har sjuksköterskorna om vilken betydelse kontakten mellan dem och 

anhöriga har för den anhörige själv samt patienten? 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

I föreliggande studie kommer Birgitta Andersheds teori från hennes avhandling Att vara 

anhörig i livets slut: Delaktighet i ljuset-delaktighet i mörkret (1998) att användas som 

teoretisk utgångspunkt. De delar av teorin som behandlar aspekter kring bemötande kommer 

användas för diskussion utifrån centrala fynd i resultatdiskussionen. 

      Även om teorin främst riktar sig till palliativ vård har den visats applicerbar även inom 

psykiatrisk vård. Ewertzon, Lützén, Svensson och Andershed (2008) utformade ett 

frågeformulär utifrån Andersheds teori, vars syfte var att mäta anhörigas upplevelse av 

utanförskap i den psykiatriska vården.  
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         Teorin om delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret utvecklades från 

intervjuberättelser med anhöriga till svårt sjuka personer. Teorin bygger på två antaganden: 

- Samarbete mellan den informella vården och den professionella vården leder till bättre 

livskvalitet, förbättrar möjligheten till meningsfullt vårdande för både den sjuke och 

anhörige.  

- Utanförskap från det professionella vårdandet trots delaktig i det informella vårdandet. 

Utanförskapet, delaktigheten i mörkret, kan leda till en sämre livskvalitet och ett 

mindre meningsfullt vårdande (Andershed, B. 1998).  

Vidare beskriver Andershed (2013) tre viktiga begrepp som bidrar till Delaktighet i ljuset.  

Att veta menas med att man vill söka och erhålla kunskap och sjukdomsvårdandet. Kunskapen 

behövs för att förstå och hantera situationen både för den sjuka personen och för anhöriga.  

Att vara är behovet av att känna närvaro, stöd och att dela varandras livsvärld. Det är den 

sjuke personens och anhörigas existentiella behov som behöver tillgodoses.  

Att göra innefattar aktiviteter som den sjuke personen gör men också de aktiviteter som 

anhöriga gör på grund av personens sjukdom; exempelvis att laga mat och sköta mediciner 

(a.a.). 

 

5 Metod 

 

5.1 Design  

Föreliggande studie har en kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats. Polit och Beck 

(2012) och Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativ metod är att föredra när syftet är 

att belysa och förstå individuella perspektiv och erfarenheter. Målet är att erhålla nyanserade 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. Vidare är den kvalitativa forskningsmetoden 

lämplig då forskaren vill få fram en helhet för att öka förståelsen av givet fenomen (Polit & 

Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att forskaren bör ha ett öppet sinne för 

sitt material då induktiv ansats används som metodval.  Forskaren söker likheter och det 

generella i sitt insamlade material för att sedan få ett resultat (a.a.).  Elo och Kyngäs (2008) 

rekommenderar kvalitativ design med induktiv ansats då ämnet är relativt outforskat, vilket 

författaren anser detta är efter litteratursökningar.  
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5.2 Urval 

Informanterna rekryteras utifrån studiens syfte. Detta för att gynna studien och få möjlighet 

till trovärdigt resultat (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var att informanterna skulle 

vara sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk slutenvård för personer med 

psykossjukdom. Inga kriterier på ålder, utbildning eller lägsta anställningstid ställdes på 

informanterna. Verksamhetschef kontaktades via e-post (se bilaga 1) och efter hens 

godkännande att rekrytera informanter på hens klinik, kontaktades enhetschefer på 

psykosavdelningar på kliniken (se bilaga 2). Två stycken enhetschefer bjöd in författaren till 

ett möte med sjuksköterskorna där författaren fick informera om studien. Alla sjuksköterskor 

på mötena hade redan fått skriftlig information innan per e-post (se bilaga 2) och kom 

frivilligt på informationsmötet. Fyra stycken sjuksköterskor rekryterades och via e-post 

bestämdes plats och tid för intervjuer. Vidare rekryterades ytterligare tre sjuksköterskor via 

telefon då författaren (efter godkännande från enhetschef) ringde till avdelningen och frågade 

om någon var intresserad av att vara med i studien. Sjuksköterskorna var mellan 27 år och 61 

år och det var två manliga sjuksköterskor och fem kvinnliga. Tre sjuksköterskor var 

specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård, resterande var grundutbildade men två stycken var 

under utbildning till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.  

 

5.3 Datainsamling 

I föreliggande studie användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Med 

semistrukturerade intervjuer är målet att erhålla beskrivningar av informantens livsvärld i 

syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen. Den semistrukturerade intervjun är 

varken ett öppet vardagssamtal eller slutna frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).      

       Halvstrukturerade intervjuer är också att föredra då forskaren vill ha svar på studiens 

syfte. Forskarens uppgift blir att uppmuntra informanterna att prata fritt utifrån riktade frågor 

(Polit & Beck, 2014). En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar 

(se bilaga 3). Intervjuguiden testades i en provintervju med en utomstående verksam 

sjuksköterska. Intervjuguiden diskuterades med handledaren och justerades. Intervjuerna 

utgick från intervjuguiden även om frågornas ordning kunde anpassas efter hur informanterna 

svarade. Föreliggande studies författare började med att ställa en öppen fråga där 

informanterna fick möjlighet att berätta och prata fritt om hur de arbetade med anhöriga på 

deras avdelningar. Det gav en bra start på samtalet. Vidare användes intervjuguiden med 
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följdfrågor. Exempel på följdfrågor kunde vara: Kan du utveckla det? Berätta mer? Kan du ge 

exempel? 

     Tid och plats för intervjuerna bestämdes av informanterna. Samtliga intervjuer ägde rum i 

lokaler i närhet till informanternas arbetsplatser. Lokalerna var enskilda och lämpade för 

ostörda samtal. Intervjuerna varade mellan 24 minuter och 74 minuter och spelades in på 

diktafon samt författarens iPhone. Efter materialet förts över till dataminne raderades 

inspelningarna från telefonen och diktafonen.  

 

 

5.4 Dataanalys 

Samtliga intervjuer lyssnades igenom i sin helhet. Korta noteringar gjordes under tiden samt 

under intervjun. Intervjuerna transkriberades ordagrant, dock har författaren valt att inte 

skriva ut icke-verbala ord som ”eeehhhh”, ”hmmmm”. Endast det manifesta materialet kom 

att analyseras. Graneheim och Lundman (2004) beskriver det manifesta innehållet som det 

som texten faktiskt säger, medan det latenta innehållet kan vara skratt, tystnad, icke verbala 

ord, kroppshållning.   

       Datamaterialet från intervjuerna analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Elo 

och Kyngäs (2008) där målet med den kvalitativa innehållsanalysen är att få en bred och 

kondenserad beskrivning av ett fenomen. De beskriver tre olika faser i analysprocessen; 

förberedelsefasen, organiseringsfasen samt rapporteringsfasen. Vidare beskriver de 

utmaningen med meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter kan bli för stora då de 

riskerar att innehålla olika betydelser som kan bli svåranalyserade samtidigt som att för små 

enheter kan slå sönder betydelsen och meningen går förlorad (Elo & Kyngäs, 2008). Under 

förberedelsefasen beslutades att meningsbärande enheter kunde bestå av en eller flera 

meningar. Transkriberingarna lästes igenom flera gånger och meningsbärande enheter 

identifierades i texten. Utifrån dessa skapades koder som skrevs ner i kanten och överfördes 

till en kodningsmall. De meningsbärande enheterna med koderna klipptes därefter ut och 

sorterades i liknande grupper som namngavs och färgkodades efter innehåll. Texten 

bearbetades noga och Elo och Kyngäs (2008) betonar att koder som innehåller likheter och 

skillnader men som upplevs tillhöra varandra kan förenas för att minska antalet koder vilket 

även gjordes i denna studie. Utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor skapades till slut fem 

huvudkategorier med totalt elva underkategorier.  
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6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2003) fyra huvudkrav vid humanistisk- och samhällsforskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera de som berörs av studien 

om studiens upplägg och syfte.  I enlighet med informationskravet fick alla informanter 

utförlig information kring studien och studiens syfte. Information kring studien skickades ut 

till verksamhetschefer (via e-post) inom psykiatrisk vård i Stockholm. Efter godkännande av 

verksamhetschef skickades skriftlig information ut till enhetschefer på berörda 

psykosavdelningar. Alla informanter fick också skriftlig information kring studien och att 

deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst under intervjun kunde avbryta utan 

förklaring. Informanterna fick även muntlig information innan intervjun startade. 

    Samtyckeskravet innebär att informanterna i studien har rätt att själva bestämma om de vill 

medverka eller inte. I föreliggande studie anmälde sig samtliga informanter frivilligt till 

författaren via e-post.   

   Konfidentialitetskravet innebär att informanterna som deltar i studien omfattas av sekretess 

och att deras uppgifter samt personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte får 

tillgång till dem. I denna studie förvarades inspelat material samt transkriberingar inlåst hos 

författaren. Inspelat material samt transkriberingarna raderades när uppsatsen blev klar. 

Vidare finns inga namn med i materialet och texten kommer inte kunna avslöja 

informanternas identitet.  

    Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas till 

forskningsändamålet och det som är informerat om. Alla informanter informerades om att 

materialet kommer användas i författarens magisteruppsats samt kommer finnas tillgängligt 

på DiVa portalen samt Ersta-Sköndal Högskolas katalog. Studiens material kommer inte 

användas till kommersiellt eller icke vetenskapligt bruk (a.a.).  

 

 

7 Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med 

anhöriga inom slutenvård för personer med psykossjukdom. Analysen av intervjuerna 

resulterade i fem kategorier med underkategorier. Dessa redovisas i figuren nedan: 
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Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier. 
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informanter tyckte att anhöriga kunde ha kontakt med öppenvården istället där patienterna 

hade en längre vårdkontakt. Några informanter upplevde också ett motstånd mot anhöriga i 

personalgruppen vilket gjorde det svårare att arbeta med anhöriga. Rutiner för besök för 

anhöriga upplevdes oflexibla, exempelvis att det var begränsade besökstider. En informant 

beskrev hur besökstiderna kunde upplevas hårda och stränga. 

 
Här är det ju besökstider mellan 14-19 och inte 19:04 och gärna förbereda sig 18:51… (Informant 4) 

 

Tidsbrist och resursbrist bidrog till försämrad kontakt med anhöriga. Flertalet informanter 

beskrev tidsbrist som en bidragande faktor till att inte ha kontakt med anhöriga på 

slutenvårdsavdelningen. En informant beskrev hur andra patienter fick lida om hen tog sig tid 

med anhöriga under sitt arbetspass. Även bemanningsproblem kunde ligga till grund för 

bristfällig kontakt med anhöriga då många informanter kände sig stressade och 

underbemannade under sina arbetspass. Besökstider för anhöriga låg oftast på kvällstid då 

informanterna arbetade ensamma som sjuksköterskor vilket gjorde att anhöriga inte kunde 

prioriteras. Ibland kunde informanterna känna sig väldigt stressade om anhöriga ville ha 

fysiskt möte på avdelningen då de oftast hade många andra patienter att ta hand om och 

kontakten med den anhörige inte blev bra, vilket följande citat kan exemplifiera.  

 
Jag stod och lyssnade men kunde inte lyssna aktivt för jag hade tankarna överallt, det kändes inte 
bra…(Informant 3)  

 

7.1.2 Rutiner i slutenvård som möjliggör kontakt med anhöriga 

Rutiner på slutenvårdsavdelningarna möjliggjorde också kontakt med anhöriga. Frågor om 

anhöriga vid inskrivning och erbjudande om att ha anhörigsamtal tidigt under vårdtiden var 

konkreta åtgärder för att nå anhöriga. Ibland var anhöriga med sin närstående på akuten och 

även upp till avdelningen och då kunde vårdpersonalen få kontakt med patientens anhöriga 

redan vid inskrivningen. Informanterna beskrev att patienterna själva fick berätta om sina 

anhöriga och vilka de ville skulle få vara delaktig och få information. Besökstider för 

anhöriga möjliggjorde fysisk kontakt med anhöriga och en del informanter upplevde det som 

positivt att samtala ansikte mot ansikte för en bättre och mer tillitsfull kontakt. Besöksrum 

och även ett familjerum på avdelningen var konkreta ting som också möjliggjorde smidiga 

anhörigbesök. Där kunde anhöriga sitta med sina närstående och även vårdpersonal kunde 

vara med i besöken. Några informanter betonade att det var viktigt med gemensam syn på 

anhöriga i personalgruppen och att chefen också var engagerad i anhörigfrågan för att arbetet 
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med anhöriga skulle bli så bra som möjligt. Vidare beskrev informanterna att anhöriga var 

välkomna på avdelningen och att om tid fanns så var det mycket givande att sitta ner och 

prata med anhöriga. Om de var flera sjuksköterskor som arbetade eller det var lugnt på 

avdelningen tog de flesta informanterna sig tid att samtala och umgås med anhöriga under 

besökstiderna. En informant berättade: 

 
Alltså om det är lugnt på avdelningen tar man sig tid att prata med anhöriga, om de är på besök. Det är 
givande…(Informant 6).  

 

7.2 Egenskaper hos sjuksköterskan som inverkar på kontakten med anhöriga 

Egenskaper, inställningar samt erfarenheter hos sjuksköterskan hade tydlig inverkan på 

kontakten med anhöriga.   

 

7.2.1 Osäkerhet och rädsla 

Några informanter kände sig otillräckliga i kontakten med anhöriga. De beskrev det som svårt 

och jobbigt att bemöta anhöriga. Anhöriga kunde vara missnöjda och förtvivlade vilket gjorde 

informanterna osäkra och hade svårt att hantera anhörigas känslor och åsikter. Detta ledde till 

att de blev rädda att ta kontakt med anhöriga. Flertalet informanter var rädda för att försäga 

sig om patienten hade lämnat sekretess eller att anhöriga skulle ta illa vid sig av 

informationen som de gav. Anhöriga kunde vara missnöjda på medicinering och 

läkarkontakten vilket informanterna fick ta skulden för och gjorde dem ännu mer oroliga 

kring kontakten med anhöriga. Vidare beskrev några informanter hur osäkra och rädda de 

varit för anhöriga när de varit nyexaminerade sjuksköterskor men att tid och erfarenhet hade 

gjort dem säkrare och mer modiga i kontakten med anhöriga. Fördjupad kunskap om 

sjukvården, psykiatriska vården och den psykiatriska sjukdomsbilden patienten hade, gjorde 

också informanterna mer säkra i kontakten med anhöriga. Att ha mycket kontakt med 

anhöriga, även om det inte alltid blev bra, gjorde att de blev mer säkra i sin roll och vågade 

således ta och ha mer kontakt med anhöriga. En informant beskrev följande:  

 
Jag var jätteosäker i början. Tyckte det var jättejobbigt. Vad ska jag säga till dem liksom?(Informant 2) 

 

 

7.2.2 Vilja och mod 

Alla informanter berättade att de ville ha kontakt med anhöriga och tyckte att anhöriga var 

viktiga inom slutenvården. Viljan och strävan efter ha kontakt med anhöriga fanns och de 
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flesta informanterna försökte få kontakt med anhöriga. Informanterna beskrev hur deras 

inställning till anhöriga och bemötande gentemot anhöriga spelade stor roll för hur kontakten 

med anhöriga föll ut. Att vara vänligt inställd och öppen för anhörigas frågor och funderingar 

var viktigt i bemötandet. En del informanter menade att ålder och erfarenhet som 

sjuksköterska men även personliga egenskaper som mod, rakhet och tydlighet spelade roll i 

anhörigarbetet. Det krävdes mod samt ansvarstagande då de var tvungna att ta ansvar för sina 

handlingar och ord i kontakten med anhöriga. Några informanter berättade att de trodde att en 

del nyexaminerade sjuksköterskor tyckte det var skrämmande att ha kontakt med anhöriga 

men också att det var något sjuksköterskan lärde sig med tiden. Vidare beskrevs anhöriga som 

en del i omvårdnadsarbetet där patienten och dess anhörige sågs som en helhet. En informant 

beskrev följande: 

 
Jag tänker i alla fall att min uppgift är att också ta hand om dem, anhöriga… (Informant 1) 

 

 

7.3 Patientens inverkan på kontakten mellan sjuksköterskan och anhöriga 

Informanternas kontakt med anhöriga påverkades även av patienternas vilja och 

sjukdomstillstånd samt hur länge patienten varit psykiskt sjuk.   

 

7.3.1 Patientens tillstånd och sjukdomstid 

Flertalet informanter beskrev att tiden som patienten varit sjuk påverkade kontakten med 

anhöriga. En del informanter menade att kontakt med anhöriga var mer vanligt på andra 

psykiatriska avdelningar där patienterna inte varit sjuka så länge och har en annan 

sjukdomsbild. Vissa patienter som varit sjuka länge hade inte många anhöriga och många 

anhöriga fanns inte kvar på grund av patientens sjukdom. Många patienter bodde på särskilda 

boenden och hade förlorat kontakt med sina anhöriga. En del anhöriga var sjuka själva eller 

gamla och kunde inte vara med och stötta sin närstående. Utomstående omvårdnadspersonal 

eller annan professionell person kunde vara patientens anhöriga vilket gjorde att kontakten då 

mest blev inriktad på vårdtider, medicinjusteringar och annat som var viktigt för den praktiska 

vården. En informant menade att om patienten var ung eller nyinsjuknad så var kontakten 

med anhöriga ofta bättre. 

 
Men är det första vårdtillfället eller något av de första tillfällena så kanske anhöriga redan är med 
när patienten kommer upp på avdelningen eller dyker upp under kvällen. Då brukar det bli mer 
kontakt. Om det är någon som är nyinsjuknande. (Informant 5) 
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Patientens sjukdom och dess symtom påverkade kontakten med anhöriga. Vanföreställningar 

och misstänksamhet gjorde att patienterna inte ville ha kontakt med anhöriga eller kunde ta 

ordentliga beslut kring anhöriga. När patienten var inlagd på slutenvårdsavdelning var det ett 

akut tillstånd och patienten var psykotisk med psykotiska symtom vilket försvårade för 

patienten att ta ett adekvat beslut kring sina anhöriga. Informanterna menade att i den akuta 

fasen var patienterna ofta misstänksamma mot andra personer och ville inte att vårdpersonal 

skulle ta kontakt med anhöriga. Informanterna beskrev hur anhöriga kunde vara en del av 

patientens olika vanföreställningar vilket gjorde att patienten var rädd för den anhörige.    

 

 

7.3.2 Sekretess  

De flesta patienterna valde att ha sekretess gentemot sina anhöriga i den akuta fasen av sin 

vårdtid. En del patienter valde att ha sekretess mot sina anhöriga även senare i 

sjukdomsförloppet. Vidare menade informanterna att sekretess var en huvudorsak till att de 

inte hade kontakt, eller bristfällig kontakt med anhöriga. Informanterna beskrev att det kunde 

leda till etiska dilemman när anhöriga ringde och informanten inte kunde berätta något om 

patienten. Även om sekretessen hindrade informanterna att berätta något om patienten kunde 

ett fint bemötande ändå vara betydelsefullt för den anhörige och oftast kunde den anhörige 

förstå situationen. Om patienten vårdades enligt psykiatrisk tvångsvård kunde informanterna 

åtminstone berätta att patienten fanns på avdelningen men om patienten vårdades enligt 

frivillig vård fick inte informanterna ens berätta att patienten fanns på avdelningen om den 

patienten valt att ha sekretess. En informant beskrev följande: 

 
Vi har så lite kontakt med anhöriga. För våra patienter är vuxna och oftast vill de inte ha kontakt…” 
(Informant 3).  

 

Informanterna beskrev dock hur patientens tillstånd förändrades under vårdtiden och att en del 

patienter ändrade sig kring sekretessen. En del patienter valde att bjuda in anhöriga till 

läkarmöten eller annan kontakt med vårdpersonalen då patientens sjukdomssymtom blivit 

bättre. Vidare menade informanterna att det var viktigt att vårdpersonalen uppdaterade 

information kring sekretess och anhöriga längs vårdtidens gång. Att fråga patienten kring 

sekretess och samtycke när patienten inte längre är akut psykotisk var bra för oftast ändrade 

sig patienten och gav samtycke. Informanterna beskrev att om patienterna tillät sjukvården ha 
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kontakt med anhöriga blev oftast kontakten med anhöriga bra. Samarbetet mellan sjukvården 

och anhöriga underlättades av att patienterna gav samtycke till att informanterna kunde prata 

fritt med patientens anhöriga kring patientens sjukdomstillstånd och vård.  

 
Det underlättar mycket om patienten redan från början säger att det är okej att vi ger vårt perspektiv 
på situationen …. Då kan man ha en normal dialog utan att man inte får säga det man vill…(Informant 
4)  

 

 

 

7.4 Anhörigas inverkan på kontakten med sjuksköterskan 

Anhöriga själva kunde både hindra, försvåra och underlätta kontakten mellan sjuksköterskan 

och anhöriga i slutenvården.  

 

7.4.1 Anhörigas inställning till psykiatrisk vård och psykisk sjukdom 

Många informanter beskrev hur anhörigas inställning till psykiatrisk vård påverkade 

kontakten med anhöriga. Många anhöriga hade haft dåliga erfarenheter av sjukvården sen 

tidigare och var missnöjda med den psykiatriska vården. Ofta kunde det grundas i okunskap 

kring hur sjukvården fungerade och vilket ansvar sjukvården har. En del informanter menade 

att vissa anhöriga inte gillade den psykiatriska vården och hade synpunkter kring 

medicineringar och behandlingar. En del anhöriga önskade behandlingsmetoder som stod 

utanför den medicinska vetenskapen vilket kunde göra det svårt att resonera och diskutera 

kring patientens vård. Vidare menade informanterna att en del anhöriga även misstrodde 

sjukvården och hade åsikten att deras närstående inte var sjuka eller behövde vård.  En 

informant beskrev hur föräldrar till en patient inte ville förstå att deras barn var sjuk och 

vägrade samarbeta.  

 
 
För det finns ju också anhöriga som på något sätt är med i sjukdomen på ett negativt sätt. Typ: min 
son är inte sjuk, han behöver inte mediciner…. De motarbetar det vi tror är bäst för 
patienten…(Informant 4) 
 

 

Några informanter beskrev hur anhöriga kunde trotsa reglerna när de var på besök på 

avdelningen och undvek vårdpersonalen när de var på besök vilket gjorde det svårt att ha en 

tillitsfull relation och kontakt med dem anhöriga. 
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       Några informanter beskrev även hur anhöriga inte följde vårdplaneringar eller riktlinjer, 

exempelvis som att inte komma tillbaka med patienten från permissioner eller dricka alkohol 

tillsammans med patienten under en permission.  

        Anhöriga kunde också vara en del av patientens sjukdom beskrev några informanter och 

informanterna kunde ibland se en tydlig destruktiv relation mellan patienten och den 

anhörige. En del informanter trodde till och med att anhöriga bidrog till att patienten var sjuk 

och att anhöriga själva var sjuka. En informant beskrev följande: 

 
Ibland är det faktiskt anhörigas fel eller att de är orsaken till att patienten mår som den 
mår…(Informant 3) 
 
 

 Några informanter berättade om hur kulturella skillnader kunde vara hindrande och 

försvårande i kontakten med anhöriga. Informanterna beskrev anhöriga som hade andra 

föreställningar och tankar kring behandlingsmetoder som att låta patienten dricka starka örter 

eller renas på annat sätt för att bli av med sin psykossjukdom. Inte sällan var det religiösa 

inslag i dessa alternativa metoder och vissa var riktigt obehagliga. En informant berättade att 

en patient hade blivit slagen upprepade gånger i huvudet med ett tillhygge av en person som 

ansågs kunna bota patienten från sin psykos. En del patienter blev påverkade av sina anhöriga 

som var på besök på avdelningen, att inte ta sin medicin och att istället bli botade av anhöriga 

under besökstiden på avdelningen. Informanterna beskrev detta som en försvårande faktor i 

att upprätthålla kontakt med anhöriga då anhöriga och sjukvårdspersonalen hade olika syn på 

situationen. Återigen menade informanterna att bemötandet var viktigt och att det ställde krav 

på informanterna att kunna bemöta anhöriga med annan inställning till psykiatrisk vård. Språk 

kunde också vara en försvårande faktor för kontakt med anhöriga. En del anhöriga pratade 

inte svenska eller väldigt lite svenska vilket gjorde det svårt att samtala. Även om tolk 

användes flitigt kunde informanterna inte hålla en mer vardaglig kontakt med dem anhöriga.  

 

7.4.2 Engagemang och kunskap hos anhöriga 

Att anhöriga var engagerade och kunniga underlättade kontakten mellan informanterna och 

anhöriga. Anhöriga som hade varit i kontakt med sjukvården under en längre tid och fått 

information och kunskap under tiden var ofta en stor resurs och lätta att samarbeta med. 

Anhöriga hade ofta förståelse för vårdpersonalens situation och förstod att tidsbrist och annat 

kunde vara hinder för långa telefonsamtal. En informant beskrev hur tålmodiga hen tyckte 

anhöriga var och att de flesta anhöriga hen träffat var stora resurser för vården. Många 
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informanter beskrev hur engagemanget och kärleken för sin närstående gjorde anhöriga 

samarbetsvilliga. Praktiska ting som att skjutsa patienten till behandlingshem eller hjälpa till 

med social planering kunde anhöriga hjälpa till med vilket gynnade kontakten mellan 

anhöriga och informanterna. Även viljan att vara med på vårdplaneringar där anhöriga kunde 

komma med bra förslag och idéer för fortsatt vård och planering gjorde samarbetet bättre. 

Många anhöriga ville också berätta och informera så mycket som möjligt om patienten och 

önskade ett samarbete med vården. Det underlättade om anhöriga hade samma mål och syn på 

situationen som vårdpersonalen hade för att kunna upprätthålla en bra kontakt. En informant 

beskrev följande: 

 
Nästan alla anhöriga älskar ju sina sjuka närstående och vill att dem ska bli friska. Att ha samma 
målsättning hjälper samarbetet… (1nformant 5).  
 
 

Många informanter beskrev hur patienter som nyligen insjuknat i psykossjukdom ofta hade 

engagerade anhöriga. Informanterna beskrev att kontakten var bättre med anhöriga till 

patienter som var nyinsjuknade i sin psykossjukdom eller inte varit sjuk så länge jämfört med 

patienter med lång sjukdomshistoria. Vidare beskrev informanterna att det var främst yngre 

patienter som hade engagerade anhöriga och deras anhöriga var ofta på besök på avdelningen 

och ville ha information och kunskap om sin närståendes sjukdom och prognos.  

 

 

7.5 Betydelsen av kontakt med anhöriga 

Kontakten med anhöriga var av betydelse och var viktig enligt informanterna. Informanterna 

beskrev hur de trodde kontakten med de anhöriga påverkade dem själva, patientens vård samt 

de anhöriga. Eftersom informanterna i denna studie är sjuksköterskor så blir resultatet 

informanternas föreställning kring vad kontakten gav anhöriga och patienter.  

 

7.5.1 Vad kontakt med anhöriga betyder för sjuksköterskan 

Alla informanter berättade att kontakt med anhöriga var något positivt och roligt. De kände 

sig bekräftade och sedda av anhöriga. En del menade att patienternas sjukdomstillstånd gjorde 

att patienterna själva inte uppskattade informanterna men av anhöriga fick de positiv respons 

vilket var givande. Att kunna ge information som lugnar anhöriga kändes bra för 

informanterna och informanterna kände sig behövda och uppskattade när de kunde stötta och 

hjälpa anhöriga. Vidare gav kontakten med anhöriga ett helhetsperspektiv på patienten och 
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patientens liv där anhöriga var en stor del. En del informanter beskrev hur anhörigas 

berättelser hade bidragit till en fördjupad förståelse för hur patientens beteende och mående 

på avdelningen. En informant beskrev hur hen kände sig som mest betydelsefull just i 

kontakten med anhöriga. 

 
…de situationer jag blivit rörd på riktigt är situationer i samtal med anhöriga…(Informant 1) 

 

 

7.5.2 Föreställningar kring betydelsen av kontakten för patienten 

Alla informanter var överens om att en bra och tillitsfull kontakt med anhöriga gav patienten 

bättre vårdtid på avdelningen. Stor del av kontakten med anhöriga bestod av 

informationsutbyte där informanterna kunde informera kring medicinering, symtom och 

tillstånd på avdelningen och anhöriga kunde lämna värdefull information kring patienten som 

var viktig för patientens vård. Hur patienten var när hen mådde bra, vad patienten tyckte om 

att göra och vad som hade hänt innan psykosutbrottet var information som kunde genereras i 

kontakt med anhöriga och kunde hjälpa informanterna att vårda patienten ur ett 

helhetsperspektiv. Anhöriga sågs som patienternas koppling till verkligheten och 

betydelsefulla för patientens långvariga hälsa. Informanterna beskrev det som att det är 

anhöriga som kommer vara med patienten när patienten blir utskriven och därför var det 

viktigt att anhöriga fick information kring patientens sjukdom och vården. Informanterna 

beskrev också hur anhöriga var en trygghet för patienterna och således viktiga att ha med i 

patienternas vård. En informant beskrev följande: 

 
Jag tror anhöriga är en resurs, de är ingen börda eller vad man ska säga. Det är en sån självklarhet för 
de är ju en del av patienten och de är ju patientens verktyg. Framförallt när patienten är dålig är dem 
patientens bensintank. Det är ju därifrån patienten får sin energi ifrån och anhöriga som håller koll på 
att patienten inte går under… (Informant 5)  

 

 

Informanterna menade också att vårdtiderna blev kortare och utskrivningsprocessen gick 

smidigare om de hade kontakt med anhöriga. Samarbetet med anhöriga gjorde att planeringen 

kring patienten gick smidigare. Vidare menade informanterna att anhörigas delaktighet och 

hjälp med praktiska saker, såsom att skjutsa patienten till ett stödboende eller ha kontakt med 

patientens andra kontaktpersoner hos vårdgrannar, gynnade patientens hälsa. Vissa 

psykosociala insatser krävde ofta mer än vad den sjuka patienten kunde klara av. En 
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informant menade att anhöriga var livsviktiga för patientens liv och att det var stor skillnad på 

vården för patienter med delaktiga anhöriga än för patienter utan anhöriga.  

 

7.5.3 Föreställningar kring betydelsen av kontakten för anhöriga 

Samtliga informanter var överens om att kontakten med anhöriga hade betydelse för de 

anhöriga själva. Betydelsen av kontakten beskrevs utifrån emotionellt stöd och tröst samt 

information kring sjukdomen och sjukvården. Alla informanter menade att bemötandet från 

vårdpersonal kunde göra stor skillnad för de anhörigas upplevelse av vården. Informanterna 

hade föreställningar om att anhöriga kände sig sedda och bekräftade i kontakten med 

vårdpersonalen. Oftast räckte det med att lyssna till den anhörigas oro och funderingar för att 

den anhörige skulle känna sig tryggare. Vidare beskrev informanterna hur viktigt det var att 

lyssna på anhöriga och att lyssnandet i sig hade en positiv effekt.  Anhöriga upplevdes också 

som tacksamma och det inte krävdes mycket från informanterna för att anhöriga skulle bli 

nöjda och lugna. En del informanter beskrev också hur anhöriga led i skuggan av patientens 

sjukdom och att anhöriga ofta inte fick hjälp. Således kunde en del av kontakten mellan 

informanterna och anhöriga, vara tröstande och helande för den anhöriga samt att 

informanterna gav tips och råd för hur anhöriga kunde ta sig vidare med sina problem. Vidare 

beskrev informanter att mycket av kontakten med anhöriga handlade om att ge tröst och hopp. 

En informant beskrev följande: 

 
Man behöver göra så himla lite. Det räcker ju med att fråga hur har ni det…. Det är kris och man 
behöver bara lyssna. (Informant 4). 
 
 

En annan informant exemplifierade det som: 
Mycket handlar om att ge stöd och hopp. Vi ger hopp. (Informant 3) 

 

Informanterna beskrev hur information om närståendes sjukdom med dess symtom och 

behandling samt hur sjukvården fungerade var uppskattad i kontakten med vårdpersonal. 

Vidare upplevde en del informanter en önskan hos anhöriga att få veta mer kring deras 

närståendes mående och vård. En del anhöriga visste väldigt lite om sjukdomen och hur den 

psykiatriska slutenvården fungerade. Många anhöriga hade tankar och funderingar kring 

tvångsvård, medicinering och prognos för den närstående och en del visste nästan ingenting. 

Informanterna beskrev att de fick informera och försöka svara på anhörigas frågor och 

funderingar. Vidare fick informanterna berätta mycket kring psykiatriska sjukdomar, dess 

symtom och behandling samt hur sjukvården fungerade och i synnerhet den psykiatriska 
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slutenvården. Informanterna beskrev hur anhöriga blev tryggare och lugnare efter att ha fått 

svar på sina frågor. Oftast kunde information och kunskap hjälpa oroliga anhöriga samt lugna 

missnöjda och frustrerade anhöriga. En informant beskrev hur hen fick förklara och informera 

anhöriga om hur sjukvården fungerar.  

 
Så då fick man förklara hur vården fungerar, mycket upp till patienten, autonomi, självbestämmande 
och så och att man klargör vad man kan göra och får göra från vårdens sida….Tror ändå att anhöriga 
fick en bättre bild av vad som försiggår… (Informant 4).  

 
En annan informant beskrev följande:  
 

…det absolut jobbigaste är icke-vetandet för anhöriga. Att inte veta vad som händer.(Informant 5).  
 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

Med stöd av begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet diskuterar Graneheim och 

Lundman (2004) olika aspekter av tillförlitlighet för bedömning av kvaliteten på kvalitativ 

forskning. Trovärdighet handlar om hur datan och analysprocessen riktar sig mot 

forskningens fokus samt att samla in tillräckligt mycket data för att besvara 

forskningsfrågorna. Pålitlighet handlar om hanteringen av insamlad data och hur data kan 

ändras över tid samt hur forskaren kan ändra sina beslut under analysprocessen. 

Överförbarhet innebär huruvida resultatet i studien går att applicera i andra sammanhang och 

urval. Författaren av föreliggande studie kommer diskutera studiens metod och dess styrkor 

och svagheter utifrån dessa begrepp. 

 

8.1.1 Design 

I föreliggande studie användes kvalitativ forskningsdesign. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att kvalitativ forskningsdesign är att föredra då syftet är att utforska individers 

erfarenheter och perspektiv av ett fenomen. Studien har en induktiv ansats, som Kvale och 

Brinkmann (2014) menar är lämplig då ämnet tenderar att vara outforskat och ger författaren 

möjlighet att vara öppen inför vad som framkommer under intervjuerna.  
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8.1.2 Urval 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ger ett brett spektrum av informanter möjlighet att 

belysa forskningsfrågorna utifrån flera perspektiv. I föreliggande studie deltog sju 

sjuksköterskor från tre olika avdelningar. Informanterna hade arbetat olika länge inom 

psykiatrisk vård, dock kortast tid 1,5 år. Informanterna var mellan 27-56 år gamla och det var 

två manliga sjuksköterskor och fem kvinnliga. Tre av informanterna var 

specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård, två stycken under vidareutbildning till 

specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och övriga var grundutbildade. Informanternas olika 

bakgrunder upplevdes som berikande för studien och gav innehållsrika beskrivningar. En 

utförlig presentation av studiens informanter är en viktig del i att bedömda studiens 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Efter att ha intervjuat sju informanter som 

bidragit med innehållsrikt och intressant material valde författaren till föreliggande studie att 

avsluta rekryteringen. Möjligtvis kan flera informanter bidragit till ett fördjupat resultat men 

det hade varit svårt att genomföra inom tidsramen för denna magisteruppsats.  Att beakta i 

denna studies urval är den ojämna fördelningen av informanternas kön. Manligt deltagande 

var underrepresenterat och det kan diskuteras kring huruvida könsfördelningen jämnats ut om 

fler informanter rekryterats eller om könsfördelningen bland sjuksköterskor inom psykiatrisk 

slutenvård möjligtvis är överrepresenterade av kvinnor. En viktig aspekt i urvalsprocessen var 

att två av enhetscheferna bjöd in författaren till ett informationsmöte där författaren kunde 

informera kring studien i syfte att rekrytera informanter. Således visste enhetscheferna vilka 

sjuksköterskor som var med på informationsmötet och kunde bli potentiella informanter. 

Chefernas delaktighet och vetskap kan ha påverkat informanterna att beskriva sina 

erfarenheter utifrån tradition och policy från avdelningen eller att inte berätta obekväma 

erfarenheter av anhöriga. Vidare fanns även risk att cheferna skulle kunna identifiera vissa 

informanter utifrån deras berättelser. Något att beakta är informanternas möjliga intresse i 

anhörigarbete då resultatet visade på att flertalet av informanterna var positivt inställda till 

kontakt med anhöriga i slutenpsykiatrisk vård.  

 

8.1.3 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att det är en lämplig metod då författaren vill att informanterna ska få prata fritt 

men ändå få svar på sina forskningsfrågor. En intervjuguide utformades i diskussion med 

handledaren och en testintervju genomfördes med en kollega till författaren. Efter 



  27 (46) 
 

testintervjun omplacerades två frågor och författaren fick även möjlighet att öva inför de 

riktiga intervjuerna. Intervjuguiden innehöll åtta frågor och några följdfrågor (se bilaga 3). 

Under de två första intervjuerna höll sig författaren sig strikt till intervjuguiden men kunde 

senare vara mer avslappnad och anpassa frågorna efter informanternas svar och tankar. En del 

informanter tyckte att frågorna kring hur kontakten påverkar sjuksköterskan, anhöriga och 

patienten samt frågan om vilken betydelse kontakten har för samma personer gick in i 

varandra. Frågorna handlar om konsekvenser av kontakt med anhöriga men författaren 

ämnade få olika svar på frågorna vilket författaren också fick av de flesta informanter efter 

några följdfrågor.  

       För studiens trovärdighet är det viktigt att samla in tillräcklig stor mängd data för att 

svara på studiens forskningsfrågor, vilket författaren till denna studie ansåg sig erhållit i 

relation till omfattningen av denna studie (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare diskuterar 

Graneheim och Lundman (2004) hur studiens pålitlighet påverkas av studiens tidsram, om 

data ändras under tiden och om datainsamlingen blir för stor. Pålitligheten kan även påverkas 

av forskaren, som kan ändra uppfattning under tiden om tidsramen blir för vid (a.a.). I 

föreliggande studie tog datainsamlingen sex veckor vilket inte upplevdes som för lång tid och 

datamaterialet från intervjuerna upplevdes inte som för stort. Författaren kan ha påverkats av 

nya insikter kring fenomenet under studiens gång vilket kan ha påverkat datainsamlingen.  

Författaren blev mer medveten om och arbetade mer aktivt med anhöriga på sitt kliniska 

arbete under denna studie, dock upplevdes det inte ha påverkat datainsamlingen utan snarare 

att ett intresse väcktes. Två av informanterna valde att göra intervjun tillsammans vilket kan 

ha påverkat intervjun och deras svar.  Författaren uppfattade dock att intervjun gick bra och 

att informanterna fick tala ostört från den andra informanten samt att materialet blev 

innehållsrikt och reflekterande. Däremot hade författaren ingen vetskap kring informanternas 

relation till varandra vilket kan ha påverkat deras svar. Informanternas erfarenhet av 

psykiatrisk vård skilde sig avsevärt vilket kan ha lett till att den mindre erfarne informanten 

inte hade möjlighet att beskriva erfarenheter på grund av bristen av erfarenhet. Författaren 

upplevde dock inte att det var så.  

 

8.1.4 Dataanalysen 

Intervjumaterialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Elo & 

Kyngäs, 2008).  Det manifesta innehållet transkriberades ordagrant och icke verbala uttryck 

(latenta innehållet) utelämnades. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger 

och meningsbärande enheter identifierades och kodades. Utifrån de meningsbärande 
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enheterna och koderna skapades huvudkategorier och underkategorier. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att skapandet av kategorier är kärnan inom kvalitativ innehållsanalys. 

Kategorierna ska vara internt homogena men externt heterogena vilket kan menas med att 

ingen data ska kunna hamna under fler kategorier eller mellan kategorier. Det kan vara en 

utmaning när det gäller beskrivning av mänskliga erfarenheter där data tenderar att bli 

svävande (a.a.). Författaren har lagt ner mycket tid på kategorisering och diskuterat med 

handledaren för att få så homogena kategorier som möjligt. För att bedöma studiens 

trovärdighet skapades en matris där delar av analysprocessen visas (se bilaga 4). Ytterligare 

ett sätt att visa på studiens trovärdighet var informanternas citat som användes i resultatet. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens tillförlitlighet också beror på om studien 

är överförbar. Överförbarhet det vill säga om resultatet kan överföras till andra grupper eller 

miljöer kan diskuteras för denna studie. Författaren har försökt ge en tydlig beskrivning av 

urval och egenskaper hos informanterna samt datainsamling och analysprocess vilket kan 

underlätta läsarens bedömning kring studiens överförbarhet. En svaghet i denna studie var att 

samtliga informanter arbetade inom samma verksamhet, dock olika avdelningar, där 

verksamhetens lokala riktlinjer och ideologiska aspekter på anhörigkontakt kan vara en faktor 

som minskar resultatets överförbarhet. Inom ramen för denna studie anser författaren det ändå 

rimligt att endast en verksamhet presenteras men ger en begränsad överförbarhet. 

    Efter genomfört mittseminarium lästes resultatet om igen och noggrann analys av skrivet 

resultat gjordes. Författaren kände sig trygg och nöjd med kategorierna. I denna studie har 

flera års kliniskt arbete på slutenvårdsavdelning inom beroendevård format författarens 

förförståelse kring kontakt med anhöriga. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) skriver att 

förförståelse är något som finns hos varje individ och som forskare bör förförståelsen beaktas 

hur den kan komma att påverka forskningsprocessen. Forskaren kan inte radera sin 

förförståelse men forskaren kan lära sig tygla förförståelsen och inte låta den okontrollerat 

påverka förståelsen av fenomenet (a.a.). Studiens resultat både bekräftar och dementerar 

författarens förförståelse. Författaren blev positivt överraskad över att sjuksköterskorna i så 

stor utsträckning var positivt inställda till att ha kontakt med anhöriga och att det var en 

tillfredställande uppgift. Vidare kan författaren konstatera att kontakt med anhöriga till person 

med psykossjukdom inom slutenvården påverkas av många faktorer och var mer komplex än 

författaren förväntade sig.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga på 

slutenvårdsavdelningar för personer med psykossjukdom. Centrala fynd som framträtt 

diskuteras i relation till tidigare forskning.  Andersheds (1998) teori om Delaktighet i ljuset- 

Delaktighet i mörkret kommer att diskuteras utifrån fynd från resultatet som berör bemötande. 

Föreliggande studies frågeställningar kommer användas som rubriker. 

 

8.2.1 Faktorer som möjliggör kontakt med anhöriga 

I denna studie beskrev flera informanter faktorer som möjliggjorde och underlättade 

kontakten med anhöriga. Dessa faktorer var både organisatoriska och personliga samt svåra 

för sjuksköterskan att påverka. Personliga egenskaper som mod, rakhet, intresse och 

informanternas erfarenhet av psykiatrisk vård beskrev informanterna underlättade kontakt 

med anhöriga. Informanter som hade arbetat längre inom psykiatrisk vård tenderade att vara 

mer positivt inställda till anhörigarbete och många informanter menade att sjuksköterskans 

erfarenhet var en faktor som underlättade kontakt med anhöriga. Vidare beskrev 

informanterna en positiv inställning till anhöriga och ett intresse att arbeta med anhöriga 

vilket också möjliggjorde kontaktskapande med anhöriga. Anhörigarbete ansågs som en del 

av omvårdnadsarbetet enligt vissa informanter. Liknande resultat framkom i Blomqvist och 

Ziegert (2011) studie där sjuksköterskorna beskrev hur personliga egenskaper påverkade 

kontakten med anhöriga. Fördjupad kunskap kring kommunikation och anhörigarbete 

underlättade också kontakten mellan sjuksköterska och anhöriga. Kontakten mellan anhöriga 

och sjuksköterskorna påverkades i stor omfattning av de enskilda sjuksköterskornas initiativ 

och motivation (a.a). Utifrån Andershed (1998) teori om anhörigas delaktighet kan dessa 

faktorer ses som gynnande för den tillitsfulla relation som bör skapas mellan vårdpersonal och 

anhöriga. Den tillitsfulla kontakten möjliggör anhörigas delaktighet vilket ses som 

hälsofrämjande för anhöriga. Att bli sedd och bekräftad av vårdpersonal är viktigt för 

anhörigas egen hälsa och livskvalitet. Andershed (1998) beskriver att det är viktigt för 

anhöriga att få vara delaktiga i den formella vården, i ljuset för att må bra (a.a.).  

Informanterna i denna studie som uppmärksammade och hade kontakt med anhöriga kan 

tänkas bidra till att anhöriga blev delaktiga i ljuset där de kunde känna meningsfullhet och bli 

bekräftade. 

       Kultur och rutiner på slutenvårdsavdelningen var något som underlättade kontakt med 

anhöriga enligt informanterna i denna studie. Besöksrum för familjer och möjlighet att ta 
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kontakt med anhöriga som kommer med patienten till akuten eller besök till avdelningen var 

faktorer som möjliggjorde kontakt med anhöriga. Något som också betonades i denna studie 

var arbetsgruppens och chefens attityd och inställning gentemot anhörigarbete. Liknande 

resultat framkom i Weimand et al. (2013) studie där sjuksköterskorna trots tidsbrist såg det 

som positivt och underlättande med konkreta åtgärder som besökstider för anhöriga på 

avdelningen. Då kunde sjuksköterskorna ta sig tid för samtal och lyssna till anhöriga (a.a.). 

        Anhörigas inställning och attityd till vården påverkade också kontakten mellan 

sjuksköterska och anhöriga enligt informanterna i denna studie. Engagerade och kunniga 

anhöriga bidrog till kontaktskapande och goda relationer mellan informanterna och anhöriga.  

I Weimand et al. (2013) studie framkom liknande resultat och anhöriga som delade samma 

syn på patientens problematik och vårdens mål bidrog till god kontakt mellan sjuksköterskan 

och anhöriga.  

 

8.2.2 Faktorer som hindrar kontakt med anhöriga 

Informanterna i denna studie beskrev även faktorer som försvårade kontakten med anhöriga. 

Patienternas tillstånd i sin psykossjukdom gjorde det svårt för informanterna att kommunicera 

och få tillstånd att ta kontakt med anhöriga. Paranoida inslag och vanföreställningar där 

anhöriga kunde vara inblandade var faktorer som gjorde att patienterna inte ville ha kontakt 

med sina anhöriga. Liknande resultat framkommer i Weimand et al. (2013) studie där 

patientens symtom under den akuta fasen försvårade kontakt mellan sjuksköterskorna och 

anhöriga.  

        Sekretess var något som ansågs vara mest försvårande i kontakten med anhöriga både 

enligt informanterna i föreliggande studie liksom Weimand et al. (2013), Blomqvist och 

Ziegert (2011) och Sjöblom et al. (2005) studier. Många informanter i denna studie beskrev 

hur patienterna oftast inte ville ha kontakt med sina anhöriga och således blev det svårt att ens 

ta kontakt med dem. Etiska dilemman uppstod ofta då patienternas anhöriga var oroliga och 

informanterna inte fick berätta något. Sjuksköterskorna i Sjöblom et al. (2005) studie beskrev 

liknande etiska dilemman och att det kunde vara svårt att balansera mellan patienternas 

autonomi och att stötta anhöriga. Några sjuksköterskor beskrev hur de hade brutit sekretessen 

i tron att de gjorde gott för patienten ur ett längre perspektiv (a.a.). Informanterna i denna 

studie menade dock att patienternas sekretess kunde diskuteras under hela vårdtiden och att i 

den akuta fasen ville de sällan ha kontakt, däremot om informanten var lyhörd och intresserad 

av anhörigarbete kunde de diskutera med patienten senare om anhörigas delaktighet då 

patienten var i ett stabilare tillstånd.  
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       Vidare beskrev informanterna i denna studie hur kulturen och rutiner i psykiatrisk 

slutenvård försvårade kontakt med anhöriga. Tidsbrist och resursbrist gjorde det svårt att 

hinna med anhörigarbete. Även attityder och inställningar i arbetsgruppen på avdelningen 

kunde försvåra kontakten med anhöriga. Några informanter menade att de inte hann med att 

ha kontakt med anhöriga och att anhörigarbetet inte fick gå ut över andra patienters vård. 

Vidare menade en del informanter att det var akuta medicinska åtgärder och 

medicinjusteringar som oftast var i fokus i slutenvården. Liknande resultat framkom i 

Weimand et al. (2013) och Blomqvist och Ziegert (2011) studier. En del av sjuksköterskorna i 

studierna menade att anhörigarbete inte prioriterades då fokus och ansvar låg på relationen 

och alliansen med patienten. Vidare beskrevs hur den medicinska behandlingen var i fokus i 

slutenvården och att kontakt med anhöriga inte ansågs vara prioriterat. Det upplevdes också 

svårt att ändra inarbetade strukturer i syfte att förbättra anhörigas delaktighet i slutenvården 

(a.a.). Några informanter i denna studie menade att öppenvården hade större möjlighet att 

arbeta med anhöriga då vårdtiden var längre i öppenvården. Liknande resultat återfanns i 

Blomqvist och Ziegert (2011) där sjuksköterskorna menade att öppenvården hade mer 

resurser och tid för anhöriga och således kunde sjuksköterskorna i slutenvården fokusera på 

patienten och den akuta behandlingen.  

        Anhöriga själva påverkade också kontakten med informanterna menade många 

informanter i denna studie. Anhörigas inställning till vården som inte sällan var negativ 

försvårade en hållbar kontakt med informanterna. Många informanter beskrev hur anhöriga 

kunde vara arga och frustrerade över sin närståendes vård och även uttrycka frustration över 

hela sjukvården. En del informanter beskrev anhöriga som inte trodde på psykiatrisk vård och 

dess behandling och vård vilket bidrog till hinder i kontaktskapandet. Informanterna beskrev 

vidare hur brist på kunskap och bekräftelse bidragit till frustrationen och ilskan gentemot 

vården. Liknande resultat visade sig i Sjöblom et al. (2005) studie där sjuksköterskorna 

beskrev hur anhöriga kunde vara besvärliga och arga på ting som inte sjuksköterskorna kunde 

påverka. Oftast kunde sjuksköterskorna hantera anhörigas ilska och besvikelse och de menade 

att bara lyssna och ge tid samt försöka svara på anhörigas frågor bidrog till att anhöriga kände 

sig mer lugna och nöjda (a.a.). Även i Weimand et al. (2013) studie framkom hur anhöriga 

själva påverkade kontakten med sjuksköterskorna.  Sjuksköterskorna menade att anhöriga 

kunde vara negativa och krävande vilket försvårade kontakten med dem. Både i Weimand et 

al. (2013) studie och i denna studie framkom hur anhöriga kunde trotsa regler för besökstider 

och permissioner, vilket gjorde kontakten med dessa anhöriga väldigt problematisk. 
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        Informanterna i denna studie beskrev hur sjuksköterskans personliga egenskaper och 

erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska också kunde försvåra kontakten med anhöriga. 

Informanterna i denna studie menade att de lärt sig under årens gång att ta hand om anhöriga. 

Många informanter beskrev att de varit rädda för att ha kontakt med anhöriga när de varit 

nyexaminerade. Brist på kunskap kring psykiatrisk vård samt dålig kunskap om anhöriga 

bidrog till undvikande av anhöriga. Liknande resultat framkom i Blomqvist och Ziegert 

(2011) studie där sjuksköterskorna tyckte de hade för dålig kunskap och kompetens om 

anhöriga från sjuksköterskeutbildningen vilket försvårade kontakten med anhöriga (a.a.).  

Utifrån Andershed (1998) teori kan dessa brister i sjuksköterskans kompetens och erfarenhet 

bidra till ett försämrat bemötande gentemot anhöriga. Det kan även bidra till att anhöriga inte 

identifieras eller bjuds in till delaktighet. Brist på kontakt med den formella vården, brist på 

adekvat information och bekräftelse kan leda anhöriga till Delaktighet i mörkret vilket kan 

försämra anhörigas hälsa och välbefinnande. 

 

8.2.3 Betydelsen av kontakt med anhöriga 

Ett centralt fynd i denna studie var att informanterna hade en överhängande positiv inställning 

till anhöriga vilket inte hittas i de andra studierna som finns med i föreliggande studie 

(Blomqvist & Ziegert, 2011; Sjöblom et al., 2005; Weimand, et al., 2013).  

         Informanterna i denna studie menade att de tyckte det var givande och roligt att ha 

kontakt med anhöriga. Vidare beskrev informanterna att kontakten med anhöriga var 

betydelsefull och viktig. De flesta informanter tyckte att det var positivt att ha kontakt med 

anhöriga, de kände sig bekräftade och uppskattade av anhöriga vilket fick dem att känna sig 

betydelsefulla. Att lugna anhöriga genom att lyssna och ge information upplevdes givande 

och positivt. Anhöriga kunde dela med sig av information som var värdefull för patientens 

vård och informanternas förståelse för patienten. I Weimand et al. (2013) och Sjöblom et al. 

(2005) studier framkom liknande resultat där sjuksköterskorna beskrev hur anhörigas 

information om patienten hjälpt dem med att få en djupare förståelse om patienten och 

patientens tillstånd.  

        Informanterna i denna studie hade även föreställningar kring hur kontakten med anhöriga 

gav betydelse för patienterna. Alla informanter var överens om att en tillitsfull relation med 

anhöriga gav patienterna en bättre vårdtid. Informanterna menade också att anhöriga kände 

patienterna allra bäst och kunde således bidra med viktig information som var värdefull för 

patientens vård och behandling. Vidare beskrev informanterna anhöriga som patienternas 
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trygghet och koppling till verkligheten vilket de trodde var viktigt för patienten och således 

var det viktigt att ha med anhöriga i patientens vård.  

Andershed (1998) menar att anhöriga som blir inbjudna till delaktighet i sin närståendes vård 

känner sig bekräftade och sedda och kan få uppleva den meningsfulla Delaktigheten i ljuset 

som är viktig för anhörigas liv och hälsa. Ett av antagandena i Andersheds teori handlar om 

hur samarbetet mellan den informella vården (den anhörige) och den formella vården 

(sjukvården) leder till bättre livskvalitet och förbättrar möjligheten till ett meningsfullt 

vårdande för både den närstående och den anhörige. Anhörigas möjlighet att stödja sin 

närstående i det vardagliga livet blir således lättare.  

         Alla informanter i denna studie hade föreställningar om att kontakten med 

informanterna hade betydelse för de anhöriga själva. Kontakten med informanterna bestod av 

emotionellt stöd, tröst och information. Informanterna menade att det behövdes små insatser 

för att tillfredsställa anhöriga. Oftast räckte det med att lyssna och bara ha tid. Även i 

Blomqvist och Ziegert (2011) studie framkom det att sjuksköterskorna beskrev hur anhöriga 

uppskattade sjuksköterskornas tid och lyssnande.  

En del informanter i denna studie menade att anhöriga också fick information och utbildning 

vilket gav dem mer trygghet. Mycket av kontakten handlade om sjukdomens karaktär, 

symtom och behandling. Mer kunskap hos anhöriga bidrog till större trygghet enligt 

informanternas föreställningar. I den valda teorin om Delaktighet i ljuset-Delaktighet i 

mörkret beskrivs begreppen: att veta, att vara och att göra som viktiga begrepp för anhörigas 

delaktighet i ljuset (Andershed, 2013).  Att veta; där anhöriga erhåller kunskap och 

information som är viktig för att kunna hantera situationen var något som informanterna i 

denna studie förmedlade förekom på deras arbetsplatser. I viss del även att vara; där anhöriga 

blir sedda och bekräftade vilket kan bidra till Delaktighet i ljuset, förekom på arbetsplatserna 

då informanterna beskrev lyssnande och tröst som en del av kontakten med anhöriga.  

Vidare beskriver Andershed (2013) betydelsen av vårdpersonalens förhållningssätt och 

inställning till anhöriga för anhörigas upplevelser av delaktighet. Det positiva 

förhållningssättet präglas av bland annat öppenhet, respekt och bekräftelse medan det 

negativa förhållningssättet innebär bland annat bristande kommunikation, likgiltighet och 

ignorans. Det är av stor betydelse att vårdpersonalen har ett positivt förhållningssätt för att 

tillgodose anhörigas hälsa och välbefinnande (a.a.).  
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Utifrån denna studies resultat upplevde författaren till föreliggande studie att anhöriga fick ett 

respektfullt bemötande vilket kan tänkas stödja deras Delaktighet i ljuset.  

 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Förhoppningen med denna studie vara att bidra till ökad förståelse och kunskap om 

sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga i slutenpsykiatrisk vård. Studiens 

resultat visar bland annat att organisatoriska faktorer påverkar kontakten med anhöriga. Det 

saknas lokala riktlinjer och stöd i hur arbetet med anhöriga ska fortskrida. I nationella 

riktlinjer och lagar framgår att anhöriga skall göras delaktiga och erhålla stöd men det uppstår 

ett glapp där anhöriga inte identifieras och uppmärksammas. Det är av betydelse att tillvarata 

sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga för att få en fördjupad förståelse kring 

hur samarbetet med anhöriga kan utvecklas.  Resultatet av denna studie kan fungera som ett 

underlag för fortsatta diskussioner med berörda parter såsom chefer, vårdpersonal, patienter 

och anhöriga. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Anhörigas situation är ett växande forskningsområde, men forskningen kring sjuksköterskors 

erfarenheter och kunskap gällande anhöriga är eftersatt. Denna studie beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga i psykiatrisk slutenvård där fokus 

vanligtvis ligger på patientens sjukdomstillstånd och medicinska åtgärder. Vidare forskning 

kan med fördel rikta in sig mot större urval och möjligtvis använda kvantitativ metod för att 

undersöka hur vårdpersonal arbetar med anhöriga och deras inställning till anhörigarbete. 

Även forskning gällande psykiatrisk öppenvård då en del informanter i denna studie menade 

att öppenvården hade bra anhörigarbete. Det vore även betydelsefullt att undersöka kontakten 

mellan sjuksköterskor och anhöriga i andra vårdformer inom slutenvården, exempelvis 

allmänpsykiatrin och beroendevård.  

 

 

9 Slutsats  

I denna studie framkom det att kontakten med anhöriga i psykiatrisk slutenvård påverkades av 

flera olika faktorer. Organisatoriska faktorer som innefattade arbetsgrupp med ledning och 

chefer samt personella faktorer utifrån sjuksköterskan, patienten och anhöriga. Dessa faktorer 
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möjliggjorde och försvårade kontakten med anhöriga och var svåra för sjuksköterskorna att 

påverka. Det finns inga riktlinjer som stöttar sjuksköterskan i kontakten med anhöriga inom 

slutenvården och sjuksköterskorna hade sina egna individuella variationer av erfarenheter. 

Sjuksköterskorna upplevde anhöriga som både resurser för patienten och som hinder för 

patientens hälsa. Sjuksköterskorna hade mycket tankar om anhöriga och det var tydligt att 

anhöriga spelar stor en stor roll även inom slutenvården. Då tidigare forskning kring 

vårdpersonals erfarenheter av anhöriga är eftersatt finns det behov av ytterligare forskning 

inom ämnet.  
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Bilaga 1. Brev till verksamhetschef 

 

 
Hej! 

Jag heter Malin Garberg och är legitimerad sjuksköterska och student på 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård på Ersta Sköndal högskola. Jag 

har påbörjat min magisteruppsats där jag avser att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

kontakt med anhöriga inom psykiatrisk slutenvård. 

För att få informanter till studien är jag således i behov av att nå ut till sjuksköterskor inom 

slutenvården. 

Studien baseras på 6-8 intervjuer och varje intervju kommer ta mellan 30-60 minuter. Det är 

av betydelse att tillvarata sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga i vården och 

få en fördjupad förståelse kring hur samarbetet med anhöriga kan utvecklas.   

 

All medverkan i studien är frivillig och de kan närsomhelst avbrytas utan förklaring. Allt 

material från intervjuerna avidentifieras och det material som producerats förvaras inlåst och 

behandlas konfidentiellt.  

Ditt medgivande är viktigt för genomförande av studien och avgörande för att nå 

sjuksköterskor i din verksamhet. Ditt godkännande ger mig tillåtelse att kontakta 

vårdenhetschefer på de psykiatriska vårdavdelningar som tillhör Din verksamhet.  

Vid godkännande av genomförande av studien ber jag Dig att kontakta mig via e-post för 

överenskommelse om utskick till tänkta informanter. Om Du har frågor eller funderingar 

kring studien är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare Mats Ewertzon på e-

post eller telefon. 

 
Mats Ewertzon Lektor/fil dr   Malin Garberg, fil kand. leg sjuksköterska 

Institutionen för vårdvetenskap       Telefon: 0707592129 

Ersta Sköndal Högskola   e-post: malin.garberg@sll.se  

 mats.ewertzon@esh.se   
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Bilaga 2. Brev till informanter 

 
 

 
 
Till Dig som är sjuksköterska och arbetar inom psykiatrisk slutenvård- förfrågan om 
deltagande i studie 
 
Denna studie vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk slutenvård och har 
haft kontakt med anhöriga under sin tid på avdelningen. Syftet för studien är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenhet av kontakt med anhöriga.   
 
Det saknas litteratur och forskning om hur sjuksköterskor beskriver anhörigas delaktighet i 
psykiatrisk vård, varför denna studie är viktig. Det är av betydelse att tillvarata 
sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga i vården och få en fördjupad förståelse 
kring hur samarbetet med anhöriga kan utvecklas.   
 
Om Du vill vara med i studien kommer Du bli intervjuad av Malin Garberg. Intervjun 
kommer vara som ett vanligt samtal med några frågor där du ombeds berätta om Dina 
erfarenheter av anhörigas delaktighet i vården.  
Efter medgivande av Dig kommer intervjun spelas in och sparas på USB minne. Det 
inspelade materialet kommer sedan skrivas ut och avidentifieras. Inga namn eller arbetsplatser 
kommer kunna identifieras i materialet och materialet kommer förvaras inlåst. Den 
avidentifierade texten kommer att diskuteras med handledaren. Det inspelade materialet 
raderas när studien är klar. 
Studien kommer finnas tillgänglig på DiVa (Digitala vetenskapliga portalen) samt vid Ersta 
Sköndal högskola.  
 
Medverkan är frivillig och Du kan närsomhelst avsluta intervjun utan anledning. Intervjun tar 
mellan 30-60 minuter och Du bestämmer lokal och tidpunkt. Om Du har några frågor eller 
funderingar får Du gärna kontakta någon av nedanstående personer.  
 
Är Du är intresserad av att delta i studien så kontakta Malin Garberg för att överenskomma 
om tid och plats för en intervju.  
 
 
 
Mats Ewertzon, Lektor/fil. dr     Malin Garberg, fil, kand. Leg sjuksköterska 
Institutionen för vårdvetenskap         Telefon: 0707502129 
Ersta Sköndal Högskola     e-post: malingarberg@gmail.com 
e-post: mats.ewertzon@esh.se    
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor till informant: 

- Ålder? 

- Hur länge du arbetat som sjuksköterska? 

- Hur länge du arbetat som sjuksköterska inom psykiatrisk vård och inom 

heldygnsvården? 

- Grundutbildning eller vidareutbildning inom psykiatrisk vård? 

Forskningsfrågor: 

- Vad möjliggör kontakt med anhöriga? 

- Hinder för kontakt med anhöriga? 

- Vilken betydelse har kontakt med anhöriga för den anhörige, patienten samt 

sjuksköterskan? 

 

Kan du berätta om hur ni arbetar med anhöriga på din avdelning. 

1. Vad underlättar kontakt med anhöriga 

2. Vad hindrar kontakt med anhöriga? 

3. Vad innebär det för dig att ha kontakt med anhöriga? 

4. Berätta om din erfarenhet av kontakt med anhöriga?  

5. Kan du berätta om någon situation/något tillfälle du varit i kontakt med anhöriga? 

6. Hur påverkar kontakt med anhöriga patienten, anhörige respektive sjuksköterska? 

7. Vilken betydelse har kontakten med anhöriga för dig som sjuksköterska, för patienten 

och för den anhörige?  

Negativa aspekter/positiva aspekter? 

8. Finns det något du vill tillägga? 

 

Probes: 

- Kan du ta ett exempel, kan du utveckla det? Kan du berätta mer? 
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Bilaga 4 Exempel på analys 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag upplever att det inte 
finns tid riktigt. De 
gånger jag tagit mig tid 
med anhöriga är det alltid 
på bekostnad för något 
annat, på andra patienter 
på avdelningen eller att 
jag inte hinner 
dokumentera lika 
utförligt. 

Tidsbrist, 
prioritetsordning.  

Kultur som försvårar 
kontakt. 
 

Organisatoriska faktorer 
som inverkar på 
kontakten mellan 
sjuksköterska och 
anhöriga. 

Det beror på vilket skede 
patienten befinner sig i 
tycker jag. Om de är 
psykotiska och paranoida 
vill de inte ha kontakt. De 
vill ha sekretess. 

Symtom som försvårar, 
sekretess 

Patientens tillstånd och 
sjukdomstid. 

Patientens inverkan på 
kontakt mellan 
sjuksköterskan och 
anhöriga. 

Jag tror inte att jag är 
rädd för att gå in i ett 
samtal med anhöriga. Det 
kan vara jobbigt om man 
aldrig gjort det innan. 
Man måste våga ta 
ansvar, vara rak och 
sådär. 

Erfarenhet och personliga 
egenskaper. 

Vilja och mod. Egenskaper hos 
sjuksköterskan som 
inverkar på kontakten 
med anhöriga. 

De kan alltid ringa oss 
och lämna information. 
Det är ju viktigt för 
patienten och patientens 
vård, om vi i sjukvården 
vet så mycket som 
möjligt. 

Information, vill 
samarbeta. 

Föreställningar kring 
betydelsen av kontakt för 
patienten. 

Betydelsen av kontakt 
med anhöriga. 

För det finns ju också 
anhöriga som på något 
sätt är med i sjukdomen 
på ett negativt sätt, 
tillexempel säger att min 
son inte är sjuk, han 
behöver inte ta medicin. 
Det försvårar ju. 

Förnekelse, 
medberoende, negativ 
inställning. 

Anhörigas inställning till 
psykiatrisk vård och 
psykisk sjukdom. 

Anhörigas inverkan på 
kontakten med 
sjuksköterskan. 
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