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Bakgrund:  Vården av psykisk sjuka äldre är något som inte har uppmärksammats. Att veta 

vilken boendeform som är mest lämpad för den äldre är något som är svårt att hantera. Antalet 

äldre som drabbas av psykisk sjukdom kommer att öka i framtiden. Därför kommer vård i 

hemmet vara ett alternativ och det har även visat sig vara en fördel för äldre personer. Detta 

kommer att innebära att de närstående kommer att ta ett större ansvar över omvårdnaden till 

äldre med en psykisk sjukdom. Närstående till de äldre med psykisk sjukdom får bära en tung 

börda och har en viktig roll i förbättringen av deras liv. Den närstående som vårdar upplever 

att de inte får det stöd eller information som finns. För att de närstående ska kunna hantera 

sina känslor och upplevelse av att vårda måste det finnas mer kunskap och förståelse hos 

sjuksköterskan. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva de närståendes upplevelser av att vårda en psykiskt 

sjuk äldre i hemmet och vad sjuksköterskan kan göra för de närstående 

Metod: En litteraturstudie baserad på totalt elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Det framkom att de närstående till äldre med psykisk sjukdom upplever fler 

negativa känslor. Upplevelserna av att vårda visade sig skilja mellan kvinnor och män, då 

kvinnor upplevde en större börda. Det visade sig att sjuksköterskan har en stor uppgift i att ge 

stöd och hjälp till de närstående. Det stöd som de närstående behövde var avlastning och även 

att utveckla olika copingstrategier som gör att de kan hantera situationen på ett bättre sätt.  

Diskussion: Närstående som vårdar äldre med psykisk sjukdom bär på en stor börda vilket 

gör att sjuksköterskan har ett stort ansvar. Man bör hjälpa de närstående att utforma olika 

copingstrategier och även ge dem mer kunskap och utbildning.  

 

Nyckelord: äldre, anhörigvårdare, psykiskt sjuk, coping, upplevelse, sjuksköterskan 

 

Keywords: elderly, caregivers, mentally ill, coping, experience, nurse 
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1 Inledning 

Trots den ökade mängd av psykiskt sjuka i samhället upplever vi fortfarande att psykisk 

ohälsa än idag är ett mycket tabubelagt område och i det flesta fall är det inget man talar öppet 

om. Detta ämne har väckt vårt intresse under flera års arbete inom äldreomsorgen och även 

under vår praktikperiod inom psykiatrin. 

På dem äldreboenden vi arbetat har vi sett att flera äldre lider av en eller flera psykiska 

diagnoser, där personalen ofta misstolkar de som demens eller andra förvirringstillstånd. 

Detta har uppfattats som en viss rädsla när det gäller att vårda äldre med psykisk sjukdom och 

detta kan tolkas som okunskap. I vårt arbete beskrivs de äldre med psykisk sjukdom och hur 

närstående upplever det.  Det har visat sig att de närstående upplever en tung börda i att vårda 

och att de inte får det stöd som de är i behov av.  

De närstående hade få kunskaper om den äldres psykiatriska sjukdom och de upplevde att 

de inte fick det stöd och hjälp de var i behov av. De som även har gjort oss intresserade är vad 

sjuksköterskan gör för de närstående och vilket stöd de kan ge.  

I vår studie uppmärksammas att de äldre psykiskt sjuka är i åldern 65 år och äldre. 

Definitionen av en äldre eller äldre person enligt WHO (2011) har i de flesta utvecklade 

länderna i världen godkänt den kronologiska åldern på 65 år men det finns ingen allmän 

enighet när en person blir gammal. Enligt Gustafson (2002) bör det uppmärksammas att 

”gammal” kan variera i olika kulturer. 

 

2 Bakgrund 

Kunskaper om hur närstående upplever sin situation är av stor betydelse inom psykiatrin. För 

att kunna involvera närstående i vården och möta deras behov av stöd behövs kunskaper om 

hur närstående upplever sin situation. Något som i förlängningen är av stor betydelse för 

patientens återhämtning. Det mest efterfrågade och det viktigaste var stödet till närstående, att 

de får känna sig respekterade, erkända och delaktiga i den professionella vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2004; Sveriges Riksdag, 2008). 

Närstående får betala ett högt pris då de vårdar och tar ett allt större ansvar över det arbete 

som samhället borde göra, utan någon ersättning eller stöd. De närstående drabbas ofta av 

olika hälsoproblem både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt (Moberg, 2005). Psykiatrin präglas 

många gånger av några grundläggande brister där en av dem är att ta vara på en människas 



  
2 (37) 

 

 

sociala nätverk. Det har visat sig ha en negativ inverkan på de närståendes välbefinnande. Om 

familj och vänner upplever att vården överger dem i akuta situationer är det svårt att ta 

avstånd från den sjuka och detta är för sin egen överlevnads skull (Moberg, 2005).  

Det nuvarande vårdsystemet för äldre med psykisk sjukdom tar ingen hänsyn till deras 

behov. Därför bör det finnas en ökad tillgång till stödtjänster när de vårdas i hemmet för att 

behålla den psykiska hälsan (Depla, Pols, De Lange, Smits, Ron de Graaf & Heeren, 2003).  

Cummings och Kropf (2009) påstår att äldre med psykisk sjukdom i allmänhet behöver hjälp 

med olika hälso- och sociala behov. Flertalet av de äldre med psykisk sjukdom behöver oftast 

hjälp och stöd för att hantera sin psykiska hälsa och ohälsa men även stöd i det naturliga 

åldrandet, att samverka i samhället och behov av stöd för sina psykiska problem. 

 

2.1 Historia 

Enligt Sveriges Riksdag (2005) har människor med psykisk sjukdom i alla tider betraktats 

som något skrämmande och som bör hållas på avstånd. Detta synsätt bör förändras och 

bekämpas. Patienter inom psykiatrin har under årens lopp drabbats av många våldsamma och 

tragiska händelser på grund av psykiatrins inriktning och kvalitet.  

Enligt en gammaltestamentlig syn var psykisk sjukdom ett straff för att människan förbrutit 

sig mot Gud. Senare kom även uppfattningen om att människan var besatt av onda andeväsen. 

Under 1600-1700 talet skedde den mesta vården av de psykiskt sjuka i hemmet. De var 

närståendes skyldighet att ta hand om sina psykiskt sjuka släktingar, men det blev ofta en 

isolering och instängning eftersom de närstående gömde de sjuka. Att familjen vårdade sina 

sjuka i hemmet var vanligt ända in på 1800-talet, om familjen inte ansågs kunna skydda och 

kontrollera den sjuka familjemedlemmen bistod samhället med andra former av boende som 

familjehem, fattighus, ”dårhus” eller fängelse. De som under denna tid var på dårhus gick 

under benämningen ”dårar” och man byggde behandlingen på groteska behandlingsmetoder 

som gick ut på att man skulle skakas eller ryckas tillrätta. Även metoder som svänggungor, 

överraskningsbad och äckelkurer var vanliga (Harding, 1975). 

I början av 1800- talet gick övergången mellan barbari och humanitet då det första 

centralhospitalet öppnades. Hospitalen var slutna institutioner och patienterna levde avskilt 

från samhällena. Läkare hade ansvar för de sjuka och en övertygelse hade vuxit fram att 

psykiska sjukdomar var tillgängliga för behandling. Långt ifrån alla fick bo på hospitalen, om 

familjens ekonomi tillät fick de bo i sina hem annars inhystes de i fattigstugor. Hospital 
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ersattes under 1900- talet till sinnessjukhus och de första psykiatrikerna anställdes (Ottosson, 

2003).  

Ända in på 1980- talet skulle familjen uteslutas från den sjuke eftersom familjen levde i 

samhället och detta kunde innebära påfrestningar för den sjuke. Men familjens roll 

förändrades från att ha betraktas till att vara orsaken till sjukdomen till en viktig resurs i 

vården (Brunt & Hansson, 2005).  

När psykiatrireformen genomfördes år 1995 fick kommunerna ett ökat ansvar för de 

personer med psykisk störning som inte var i behov av psykiatrisk sluten vård (Sveriges 

Riksdag, 2005). Denna grupp har tagits väl om hand på många platser i kommuner runt om i 

Sverige men problem återstår ännu för den gruppen av äldre personer med långvariga 

psykiska funktionshinder (Brunt & Hansson, 2005).  

Psykiatrin har under de senaste 40 åren gått igenom stora förändringar framförallt har det 

skett en minskning av antalet vårdplatser. Minskningen har varit huvudsakligen av 

ekonomiska skäl och har skett snabbare än uppbyggnaden av andra former av stödinsatser. De 

minskade vårdplatserna är inte ett resultat av psykiatri reformen utan en sektorisering under 

1980-talet (Sveriges Riksdag, 2005). 

 

2.1.1 Psykisk hälsa och ohälsa 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte     

enbart sjukdom eller funktionshinder” (WHO, 2011) 

 

Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande och den mentala grunden är hur en individ kan 

hantera livets normala påfrestningar och även inse sin egen förmåga. Psykisk ohälsa är 

förknippat med stressiga arbetsförhållanden, snabba sociala förändringar, risker för våld, 

psykisk ohälsa och ohälsosam livsstil (WHO, 2011).  

Enligt befolkningsbaserade studier är den psykiska ohälsan hos den äldre ett stort 

folkhälsoproblem. Man beräknar att ca 30 procent i åldersgruppen över 70 år har en psykisk 

sjukdom av lättare eller svårare grad. Den äldre befolkningen som är 65 år eller äldre kommer 

att öka med 373 000, vilket är en ökning på 23 procent, vilket kommer att ske under den 

närmsta tioårsperioden. Det innebär också att antalet äldre med psykisk sjukdom eller ohälsa 

ökar (Larsson & Berger, 2007).  
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Den vanligaste psykiatriska sjukdomen hos äldre är depression men även mindre vanliga 

psykiatriska sjukdomar så som bipolär sjukdom och schizofreni.  Depression kan utlösas av 

olika faktorer så som av somatiska sjukdomar och vaskulära sjukdomar, men även psykiska 

trauman kan i hög ålder ge en ökad risk för depression. Depression är ofta en långdragen 

sjukdom som är svår att upptäcka på grund av att det finns ett långdraget smygande förlopp 

och kan då tolkas som att det är åldrandet i sig (Herlofson & Ekselius, 2009).  

En djup depression kännetecknas inte bara av nedstämdhet utan även av minskat intresse 

och engagemang i det dagliga livet. Mindervärdeskänslor, sömn- och koncentrationsproblem, 

pessimism, dålig uthållighet/ork och minskad aptit kan också vara andra symtom. Detta 

påverkar den äldres möjlighet att leva ett självständigt liv. Hos äldre personer förekommer 

också ofta kroppsliga symtom som uttryck för depressionen, exempelvis problem med magen 

eller diffus smärta/värk vilket gör att sjukdomen kan vara svår att upptäcka. Äldre 

deprimerade personer har ofta stora behov av hjälp och stöd från både närstående och 

samhället (Larsson & Berger, 2007). 

Bipolär sjukdom som även kallas manodepressiv sjukdom, vilket innebär en växling 

mellan episoder av depression och maniska tillstånd. Den är uppdelad i två olika kategorier, 

bipolär I och II. Bipolär I utmärks av en eller flera maniska episoder och till och från med 

depressiva episoder. En manisk episod utmärker sig genom att den sjuke får en förhöjd 

självkänsla, minskat sömnbehov, pratsam, tankeflykt, lätt distraherad och har en ökad 

aktivitet där personen är mycket kreativ. I det maniska tillståndet saknar personen ofta 

sjukdomsinsikt vilket kan få allvarliga konsekvenser, kanske framför allt på det sociala planet 

(Larsson & Berger, 2007).  

Bipolär II har fler återkommande depressiva episoder med hypomana episoder. Symtomen 

är desamma som Bipolär I men utan påtagliga sociala konsekvenserna eller psykossymtom 

som kräver sjukhusvård. Bipolär sjukdom kan debuteras i hög ålder, framförallt mani men 

sjukdomen debutera oftast i 20- 30 års ålder. Det saknas hereditet hos äldre och en 

nydebuterad bipolär sjukdom kan orsakas av en hjärnskada (Allgulander, 2008; Herlofson & 

Ekselius, 2009).  

Schizofreni kommer från grekiskan vilket betyder schizein splittra/klyva och frén sinne. 

Schizofreni är huvudpsykosen av olika psykossjukdomar och symtomen på schizofreni är 

hallucinationer, vanföreställningar och osammanhängande tal. Man delar upp symtomen i 

negativt och positivt. Negativa symtom är minskad tankeverksamhet, minskat tal och 
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målinriktat beteende. Till dem positiva symtomen räknas överdrivna och förvrängda 

vanföreställningar vilket kan vara en känsla av förföljelse, kroppsliga signaler, religion och 

storhetsidéer (Allgulander, 2008).  

Sjukdomen debuterar mellan 18 till 25 års ålder. Man kan skilja mellan early- onset och 

late- onset. De patienter som har blivit äldre och patienter som har utvecklat schizofreni i sen 

ålder kallas late- onset. De flesta äldre har varit sjuka länge, enda sedan ungdomen vilket 

kallas early- onset. Vanföreställningar och hallucinationer kan avta hos vissa eller kanske 

försvinna helt hos de äldre och det har visat sig att den äldres förmåga att ta kontakt har 

förbättrats. Äldre personer med psykos eller psykotiska symtom är den grupp som orsakar 

mest problem. På grund av de äldres vanföreställningar och brist på förtroende för 

vårdpersonalen, kan det resultera i missuppfattningar som att personalen stjäl från dem 

(Gulman, 2003). 

 

2.2 Boendeformer 

Det finns tre olika typer av långsiktig omsorg. Det första är att de äldre fick kontinuerlig 

medicinsk tillsyn, rehabilitering och kvalificerad omvårdnad på ett vårdhem. Det andra är 

äldreboenden där man ger vård och omsorg med personlig vård, måltider men en begränsad 

vård för de äldre som lider av en lindrig psykisk störning eller dålig hälsa. Den tredje typen av 

långsiktig omsorg är psykiatriska institutioner vilket menas med sjukhem, gruppboende och 

servicehus för de äldre (Devroey, Van Casteren & De Lepeleire, 2002). Många studier har 

gjorts om integrering av bostäder för personer med psykisk sjukdom. Målgruppen har varit 

äldre personer som haft en psykiatrisk sjukdom sen ungdomen eller att sjukdomen debuterar 

sent i livet (Depla, Pols, De Lange, Smits, Ron de Graaf & Heeren, 2002). 

En del äldre med psykisk sjukdom kommer att vara i behov av boendestöd i någon form, 

antingen som dagverksamhet och/eller en särskild insats i hemmet eller i form av ordinarie 

äldreomsorg. Därmed måste vården utformas på ett sätt som är lämpligt för äldre med 

psykiskt funktionshinder (Larsson & Berger, 2007). 

Avinstitutionaliseringen som skett i Sverige har inneburit att de äldre med psykisk sjukdom 

och funktionshinder ska kunna leva ute i samhället med hjälp av olika vård- och 

omsorgsinsatser i stället för att tillbringa sina liv på institution. Dessa personer behöver ofta 

ett individuellt stöd i skapandet av ett hem och de etiska aspekterna måste tas hänsyn till. Det 

är viktigt att se hur de olika behoven hos äldre med psykisk sjukdom ser ut vid val av boende 



  
6 (37) 

 

 

och biståndet ska utformas så att det ger en skälig levnadsnivå. Den vanligaste boendeformen 

är egen bostad med boendestöd men fokus har hitintills lagts på gemensamma boende 

(Nybons, 2010). 

 

2.2.1 Vård i hemmet 

I hemmet kan man bestämma över sin vardag, ha kontroll och själv bestämma vem som får 

komma in. I hemmet kan man ha sin personliga stil och identitet och en viktig plats för att 

upprätthålla relationer. En förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv är känna att ens 

hem är något stabilt och permanent (Nybons, 2010).  

Både för patienter och olika vårdinsatser är det många fördelar med psykiatrisk vård i 

hemmet. Vilket innebär mer kontroll och större självständighet för den äldre om man jämför 

med andra vårdinstanser. Andra studier har visat att vårdandet i hemmet gör att man minskar 

sjukhusinläggningar och det är även lättare för vårdinsatserna att göra olika psykiatriska 

bedömningar om den äldre vistas i hemmet. Man har även möjlighet att se de äldres 

omgivning och se hur deras sociala nätverk är engagerade och insatta i den pågående vården 

(Kohn et al. 2004). 

Enligt en studie om olika boende val för personer med psykisk sjukdom visade att de flesta 

föredrog att bo i sina egna hem i stället för en bostad som ordnades av vård- och stödsystemet. 

Många som bor i sina egna hem har boendestöd som innebär omvårdnad och aktiva insatser i 

hemmet. Detta stöd anpassas till den enskildas behov och ger de en möjlighet att ha ett 

normalt vardagsliv. Dessa insatser har blivit vanligare och är viktig för denna målgrupp 

(Nybons, 2010). 

 

2.2.2 Särskilt boende/gruppboende för äldre med psykisk sjukdom 

För de personer med svår psykisk sjukdom finns det särskilda boende med särskild service då 

dessa personer kan ha mer specifika behov eller har ett större behov av trygghet och 

uppmärksamhet. Denna typ av boende form gick tidigare under benämningen gruppboende, 

servicehus eller sjukhem men nu talar man om permanent bostad i särskilt boende för äldre 

med psykisk sjukdom. Då äldre personer med långvariga psykiska funktionshinder har svårt 

att klara av att bo i ett vanligt äldreboende är detta en viktig boendeform. Det är uppenbart att 

dessa behov är stora för dem som inte klarar eget boende. Personer med psykisk sjukdom kan 
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även visa beteende som anses störande, det kan vara aggressivitet eller våldsamhet som gör 

att det heller inte är lämpligt att bo på ett vanligt äldreboende (Nybons, 2010). 

Det har skett en minskning av dagverksamheter och servicehus, vilket innebär att äldre 

personer med psykisk sjukdom blir mer socialt isolerade och behoven av stöd och vård i 

hemmet beräknas att öka (Larsson & Berger, 2007). 

 

2.2.3 Dagverksamhet för äldre 

Dagverksamheten är en del av vårdkedjan mellan psykiatrisk slutenvård och äldreomsorgen. 

Mycket av arbetet går ut på att få de äldre med psykisk sjukdom som bor i hemmet att bryta 

sin isolering. Dessa verksamheter vänder sig till äldre personer med behov av social samvaro 

och aktivering men även för rehabilitering, förbättra och behålla den äldres funktionella 

förmåga. Dagverksamhetens villkor för att delta kan skilja sig väsentligt åt eftersom dess 

innehåll och målgrupp varierar. Dagverksamhet har en viktig uppgift när det handlar om att 

avlasta de närstående i deras vardag (Larsson, 2007). 

Det finns öppna verksamheter som inte kräver någon bedömning men i de flesta 

verksamheter krävs enligt Socialtjänstlagen (SoL) en biståndsbedömning eller en bedömning 

av hälso- och sjukvårdspersonal men kan även vara en bedömning av både Socialtjänstlagen 

(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (Sjögren, 2009a).  

 

2.3 Närstående 

För närvarande är det stödet från närstående som ger det mesta av vårdandet av äldre och 

definitionen av närstående är make/maka, sambo, barn eller syskon. Men även andra viktiga 

personer kan vara nära vänner eller grannar (Nybons, 2010) 

Att vara närstående kan innebära en situation som kan vara svår att bemästra och de känner 

sig oftast överbelastade och utsatta. Den tunga vård bördan kan ha en stark påverkan på den 

närståendes hälsa. Närstående drabbas ofta av stress, sömnlöshet, utmattning, oro och 

depression som tär på den närståendes hälsa och välbefinnande. Behovet av stöd är 

individuellt och ska utformas i samverkan med den enskilda närstående. För de närstående var 

copingmekansimer en viktig roll för att hantera bördan. De specifika behoven kan också 

relatera till relation, ålder och var den närstående befinner sig i återhämtningsprocessen. 

Förutsättningarna grundas ofta på ett kombinerat stöd från familj, vänner, program och 

insatser för att förbättra och bevara deras funktion och välbefinnande (Devroey, Van Casteren 
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& De Lepeleire, 2002; Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010; Kohn, Goldsmith, Sedwick 

& Markowitz, 2004).  

Brunt och Hansson (2005) menar att begreppet familjebörda inte bara syftar på erfarenhet 

av att leva med en person med psykisk sjukdom utan även samspelet mellan den närstående 

och psykiatrin. Med adekvat hjälp från vården och samhället kan familjebördan lindras genom 

att bekräfta individen. Det kan innebära både glädje och sorg att hjälpa en närstående med 

psykisk sjukdom, den relationen som finns mellan den närstående och den äldre kan även 

upplevas som mycket positivt.  

Det finns klara könsroller i vårdandet då kvinnor i högre grad känner en omedveten och ett 

ökat ansvar än vad män gör i att utföra omsorgsuppgifter. Det har enligt traditionerna varit 

mer naturligt för makar och döttrar än andra närstående att ta på sig ansvaret för 

omvårdnaden. Detta gäller särskilt äldre kvinnor som känner ett starkt ansvar i att vårda då de 

hela livet tagit hand om sina egna familjemedlemmar (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen 

Ranhoff, 2008).  

Enligt Devroey, Van Casteren och De Lepeleire (2002) kände de närstående en stor skam 

och skuld över att de äldre med psykisk sjukdom skulle hamna på institution. De äldre 

föredrog att bo kvar hemma, då hemtjänst kunde vara ett bra alternativ då man kan undvika 

institutionalisering eller åtminstone fördröja det. Det är viktigt att den äldre vistas i sin egen 

hemmiljö eftersom det kan underlätta för familjeterapi vilket är en form av psykoterapi. I 

familjeterapin är det fokus på hela eller delar av familjen för att komma vidare i kriser, lösa 

problem och bemästra svåra livssituationer. Men även att ge en möjlighet att åtgärda de 

medicinska problemen som kan uppstå (Cummings & Kropf, 2009; Olsson & Petitt, 1999).  

 

2.4 Sjuksköterskans roll i att hjälpa en närstående  

Sjuksköterskan etiska kod ICN står för (International Council of Nurses) och kan användas av 

varje sjuksköterska individuellt, eller för att tillsammans med andra hålla den etiska 

diskussionen levande med syfte att vara förebild och utveckla god omvårdnad. 

Att främja hälsa, att lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområde. Sjuksköterskan ska samordna med 

närstående yrkesgrupper i sitt arbete och erbjuda vård till familjen, individen och närstående. 

Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård. I vårdarbetet verkar sjuksköterskan 

för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, 
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familj och samhälle respekteras. Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda individen får 

information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling. Sjuksköterskan 

behandlar information, som individen ger, konfidentiellt samt använder sitt omdöme när 

information delges andra (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  Sjuksköterskan delar med 

samhället ett ansvar för att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga 

befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan är aktiv när det gäller att 

utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund. Genom sin 

yrkesorganisation medverkar sjuksköterskan till att skapa och upprätthålla säkra, rättvisa, 

sociala och ekonomiska arbetsförhållanden (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att se till att den äldre och dess närstående blir 

omhändertagna på ett bra sätt och att insatserna till närstående fungerar så bra som möjligt. 

Målet för omvårdnaden bör vara att sjuksköterskan, de närstående och den äldre etablerar ett 

gott samarbete och en god relation. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för hur 

den närstående upplever sin roll som vårdare (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2008). 

 Vården bör även anpassas till den äldre och den närståendes behov. Man bör undervisa 

och vägleda den närstående så att de känner kompetens och trygghet i omsorgen. Det krävs en 

viss attityd och inställning där man inte bör utgå ifrån att det är sjuksköterskan som är expert 

och den som ska fastställa förutsättningar för ett samarbete. Relationen ska vara öppen med 

en tydlig kommunikation. Sjuksköterskan bör upptäcka och agera i situationer där den äldre 

eller den närstående uppvisar ett förändrat beteende. De måste även vara tillgängliga då de 

närstående har som störst behov av avlastning och stöd (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen 

Ranhoff, 2008). 

 

3 Problemformulering 

I bakgrunden framkom att det finns ett ökat behov av vård i hemmet för de äldre psykiskt 

sjuka men även att de närstående som vårdar behöver stöd. De närstående är de som ger det 

mesta av vårdandet vilket kan innebära en tung börda som kan ha en stark påverkan av den 

anhöriges hälsa (Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010).  

Psykiatrisk vård i hemmet är en fördel för den äldre och sjukvården då det innebär en 

större självständighet och kontroll jämfört med institutionsvård. Hemmiljön har sina fördelar 

med att de äldre får fortsätta att leva i en miljö som främjar deras värdighet och 

självbestämmande (Kohn et al. 2004). Sjuksköterskor bör få en ökad förståelse för de 
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närståendes upplevelser och även en ökad kunskap i hur de kan hantera problem med att 

exempelvis använda sig av olika coping strategier.  

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en äldre person med psykisk 

sjukdom som vårdas i hemmet och beskriva vad sjuksköterskan kan göra för de närstående. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska referensramen vi har använt i denna litteraturstudie är Rickard Lazaruz teori 

om coping. Rickard lazaruz var psykolog och var den som blev banbrytande inom ämnet på 

grund av sin forskning inom psykologi. Enligt Lazaruz och Folkman (1984) definieras coping 

som de ansträngningar en människa har för att klara av de inre och yttre krav som man ställs 

inför. För att kunna hantera de inre och yttre krav behövs en ständig förändring av de 

kognitiva och beteende mässiga ansträngningar av de resurser en person har. 

Förmågan att hantera psykologisk stress handlar om coping, har man en god 

copingförmåga kan man bemästra den situation som man befinner sig i. Att använda olika 

copingstilar som copingstrategier och copingresurser är det lättare att hantera problematiska 

situationer. Sambandet mellan olika copingstilar och belastning visade att de närstående som 

vårdar använde copingstrategier för att minska belastningen och få en bättre anpassning i sin 

situation (Östman, 2000; Brattberg, 2008).  

Den effektivaste copingstrategin var problemlösning när det handlade om olika 

förändringar. Problemorienterad coping har som syfte att hantera och lösa situationer som är 

svåra och öka personens handlingsmöjligheter. Sådana strategier kan handla om att ta 

ställning och söka information till olika handlingsalternativ eller att förhindra att svåra 

situationer uppstår igen. Problemorienterad coping kan också innebära känslomässig 

bearbetning och anpassning till en ny situation (Lazaruz & Folkman, 1984). Känslomässig 

eller emotionell copingstrategi handlar om att förändra upplevelsen av en situation i stället för 

att försöka förändra själva situationen. En känslomässig coping strategi var mer 

anpassningsbar när det gällde kroniska och/eller oföränderliga situationer. De situationer som 

inte går att förändra blir känslomässiga copingstrategier centrala. Exempel på känslomässiga 

strategier kan vara förminskande av betydelsen, fokusera uppmärksamheten på något annat, 
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undvikande, distansering, positiva jämförelser, samt att se positivt på en negativ händelse. 

(Lazarus & Folkman, 1987). 

Man kan påverka sin copingförmåga genom sina tankar. Mår en person sämre och är 

deprimerad, desto sämre är copingförmågan. Även vid stress blir copingförmågan försämrad, 

men med en god copingförmåga kan man hantera olika händelser bättre och lättare ta sig 

igenom olika svårigheter och kriser. Copingresurserna delas vanligen in i yttre och inre 

resurser. De positiva inre resurserna är självtillit, självkänsla, känsla av sammanhang och 

förmågan att hantera relationer medan dem negativa är känslan av hopplöshet, låg självkänsla 

och ångest. De yttre resurserna handlar om materiella ting, sociala nätverk och ekonomi 

(Östman, 2000; Brattberg, 2008).  

 

6 Metod 

En litteraturstudie på vetenskapliga artiklar genomfördes.  Enligt Friberg (2006) är en 

litteraturstudie en sammanställning och granskning av vetenskapliga artiklar. En kvalitativ 

metod valdes då det beskriver människors upplevelser och känslor och där vårt syfte med 

studien var att öka förståelsen hur närstående till en äldre med psykisk sjukdom upplever sin 

situation samt att sprida ny kunskap. Dessa känslor och upplevelser skulle inte framkomma på 

liknande sätt om valet hade blivit en kvantitativ metod då denna är mer inriktad på matematik 

och statistik (Backman, 2008). Enligt Backman (2008) beskrivs det kvalitativa perspektivet 

hur människan tolkar och uppfattar den omgivande verkligheten, verkligheten är en social, 

individuell och kulturell konstruktion.  

 

6.1 Datainsamling och urval 

Vetenskapliga artiklar söktes på Ersta Sköndal Högskola i databaser CINAHL plus with full 

text, Ageline, PsycInfo, MEDLINE with full text, PubMed, socINDEX with full text och 

Academic Search premier. Samtliga artiklar var i fulltext och Peer Review och författarna 

sökte artiklar mellan åren 1995- 2011. Detta var på grund av att en del äldre artiklar var 

relevanta till vår studie. Sök kriterierna gjordes med en åldersbegränsning till 65 år eller äldre 

då syftet var anhörigas upplevelser av att vårda en äldre person. Då det var svårt att finna 

artiklar där åldern var över 65 år har vissa artiklar sökts från åldern 50 år. 

Exklusionskriterierna var barn/ungdom, unga vuxna och demens då det inte var relevant för 
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vår studie och inte svarade på vårt syfte. En bred sökning gjordes i dem olika databaserna 

med sökord som elderly, mental illness, mentally ill, caregiving, homecare, experience, 

coping, nursing home, nursing, caregivers, mental disorder, family, relatives, experience, 

familyburden (se bilaga 1). Dessa sökvägar kombinerades med endast ordet AND för att få 

mer specifika antal träffar. I resultatet användes elva artiklar för att ge svar på syftet (se bilaga 

2). Vi granskade artiklarna för att gemensamt diskutera relevansen om studiens syfte. 

 

6.1.1 Data analys 

För att skapa en helhetsbild inom det valda området granskades de vetenskapliga artiklarna 

utifrån ett helikopterperspektiv, detta för att skapa en helhetsbild. Det fenomen som studeras 

ska kunna gestaltas på ett vetenskapligt beskrivande sätt och i vårdvetenskap ska fenomenet 

förstås utifrån ett vårdande perspektiv. I det första skedet sågs texten som en helhet för att 

därefter delas in i delar för att på nytt sättas samman igen (Friberg, 2006).  

Artiklarna som hade kvalitativ ansats granskades och analyserades för att komma fram till 

de resultat som berörde närståendes upplevelser och äldre med psykisk sjukdom. Studien 

delades upp i två delar, närståendes upplevelse och sjuksköterskans roll.  

Artiklarna granskades och var och en markerade med en överstrykningspenna i texten vad 

som ansågs vara relevant i förhållande till syftet. När dessa artiklar hade granskats enskilt 

började vi gemensamt gå igenom artiklarna för att se om de uppfattades lika. Vi arbetade 

sedan gemensamt med studien och var lyhörda till varandras åsikter. I denna process krävdes 

tillbakablickar och vidare granskning för att komma fram till resultatet. Detta var på grund av 

att vissa studier sa emot varandra och flera hade liknande innehåll. En djupare granskning 

gjordes utifrån de artiklar som ansågs intressanta och granskades mer noggrant för att få en 

ökad förståelse av deras innehåll. Efter att gemensamt diskuterat togs de meningsbärande 

enheterna ut som ansågs svara på syftet. De meningsbärande enheterna fördes samman till 

kategorier och två kategorier samt en tillhörande underkategori skapades. Kategorierna var; 

Närståendes upplevelser med att vårda en äldre med psykisk sjukdom och Vad sjuksköterskan 

kan göra för de närstående.  
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7 Forskningetiska övervägande 

Denna studie är en litteraturstudie, detta innebär att ett etiskt tillstånd inte krävs eftersom 

vetenskapliga artiklar som analyserades redan är etiskt godkända, publicerade och inget nytt 

informerat samtycke behövs. Vi har översatt litteratur och citat från engelska till svenska och 

då med viss risk för feltolkningar. 

Vi har förhållit oss objektiva i analysarbetet för att uppnå objektivitet i resultatet, detta är 

för att i möjligaste mån undvika förutfattade meningar som kan påverka resultatet (Forsberg 

& Wengström, 2008; Olsson & Sörensen, 2007).  

 

8 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i två kategorier samt en tillhörande underkategori som 

handlar om hur närstående upplever med att vårda en äldre med psykisk sjukdom i hemmet 

och vad sjuksköterskan kan göra för de närstående. Kategorierna är; Närståendes upplevelser 

med att vårda en äldre med psykisk sjukdom. Vad sjuksköterskan kan göra för de närstående.  

 

8.1 Närståendes upplevelser av att vårda en äldre m ed psykisk sjukdom 

I Gray, Robinson, Seddon och Roberts (2009) studier framkom att se hur positiva och 

negativa känslor påverkar de närstående som vårdar en patient med psykiska problem. De 

närstående som vårdar är djupt utmanande och betonade starkt negativa känslor i samband 

med den vårdande rollen. Närstående till personer med psykiska problem går igenom 

komplexa, mångskiftande och blandade känslor. Dessa kan vara skuldkänslor, psykosocial 

isolering och stigmatisering men även en tillfredställelse när det går bra. Den främsta 

utmaningen för vårdpersonalen är att minska de negativa känslorna och lyfta upp de positiva 

genom att stödja känslomässigt och med terapeutisk hjälp.  

Det har visat sig att närstående till äldre med en allvarligare psykisk sjukdom som tidigare 

vårdats upplevde en större börda och har ett större behov av stöd och hjälp från den 

psykiatriska vården. Utbildning inom psykoterapeutiska metoder har visat sig minska den 

praktiska bördan. För att stödja de psykologiska aspekterna bör man komplettera metoder som 

syftar till att förstå deras personliga upplevelser och inre tankar. De närstående upplevde en 

ökning av de psykologiska aspekterna av belastning när det gällde deras närstående som hade 
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vårdats tidigare. De upplevde mentala hälsoproblem, men även objektiv och subjektiv börda. 

Dessa aspekter av bördan berörde de närstående som vårdar hade tankar som ”han/hon skulle 

få det bättre om han/hon var död” (Östman, 2004).  

Tung och Beck (2007) gjorde en studie där syftet var att ta reda på hur närstående ser på att 

vårda en äldre med psykisk sjukdom i hemmet. De närstående var tillfreds med att vårda sin 

närstående i hemmet men de behov som inte kändes tillgodosedda var i olika krissituationer 

där hemtjänsten inte kunde agera tillräckligt snabbt.  

En faktor som ofta har visat sig vara av betydelse för närståendes börda är ömsesidighet, 

som är en positiv betydelse på relationen mellan den anhörige och vårdpersonalen. Många 

närstående kände krav mellan arbete och hemmet, men många upplevde att deras jobb var en 

bra resurs som hjälpte dem att behålla sitt förstånd (Faison, Faria & Franc, 1999).  

Närstående spelar en stor roll när det handlar om att ge omvårdnad till de äldre och sina 

familjer. Effekten av den stress som de närstående upplever när de vårdar en fysisk eller 

psykiskt sjuk person är en stor börda. De närstående som vårdar möter förändringar i sina liv 

som påverkar deras dagliga rutiner. Förändringar kan innebära påfrestningar på deras 

ekonomiska välbefinnande, relationer till andra och sin egen fysiska och psykiska hälsa. 

Bördan är individuell beroende på hur ansträngande de närstående upplever det med att vårda 

så som överbelastning eller stress. De närstående upplevde påfrestningar och förändringar i 

rollen som vårdare, men de flesta vill fortsätta att ge den vård som behövs för den äldre med 

psykisk sjukdom (Faison, Faria & Franc, 1999). 

Dangdomyouth, Noerager Stern, Oumtanee och Yunibhand (2008) beskriver specifikt hur 

närstående upplever det när en familjemedlem lider av schizofreni och när de är i en psykotisk 

period. Schizofrena symtom kan innebära att man hör röster, har vanföreställningar och tänker 

att de hotas av farliga människor. De närstående som vårdade var tvungna att förstå och 

använda lämpliga strategier för att kunna hantera symtomen. De närstående fick vara 

observanta på deras beteende för att snabbt kunna hantera olika svåra situationer och de 

upplevde det svårt att ta hand om deras närstående på grund av brist på kompetens, kunskap, 

och resurser. De närstående till personer med schizofreni upplever en ensamhet, en emotionell 

frustration och skuld. De närstående till familjemedlemmar med schizofreni skiljer sig 

väsentligt från dem som vårdar närstående med andra former av psykisk sjukdom. Detta kan 

bero på skillnader i beteende och symtom. Det påverkar även hela familjen då det uppstår mer 
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konflikter, att de känner sig isolerade och upplever att deras behov oftast försummas av 

vårdpersonalen (Chien & Norman, 2003).  

Men även närstående som vårdade en äldre med depression upplevde en belastande roll när 

den äldre visade upp ett förändrat beteende, de behövde få hjälp och stöd av den psykiatriska 

vården. De vanligaste de närstående var missnöjda med var det sociala livet, ensamhet, 

boende och finansiering och de kände en skyldighet att spendera nästan all sin tid hemma. 

Vården måste vara uppmärksam på vilka känslor som den närstående kan uppleva och även se 

vilket behov de kan tänkas ha av terapeutisk hjälp (Murray, Manela, Shuttleworth & 

Livingston, 1997; Scazufca, Marcia, Menezes, Almeida, 2002).  

 

Möller, Buch Gudde, Folden och Linaker (2008) menade att kvinnor upplevde en högre nivå 

av belastning, depression och subjektivt välbefinnande än män när de vårdar en psykiskt sjuk 

äldre. Det var lika för män och kvinnor om deras hälsa och funktion. Kvinnliga vårdare 

upplevde en större börda och en lägre grad av psykiskt välbefinnande än män och yngre 

släktingar. 

Fokusering på närstående och familjens insatser är viktigt för ett bra stöd från vården till 

närstående. Insatserna bör utformas efter de närståendes individuella behov för att kunna 

förbättra deras förmåga att klara av bördan och fokusera på olika alternativ för att uppnå 

adekvat vård. Oftast är det kvinnan som tar en stor roll i omvårdnaden och ska därför ges mer 

fokus och resurser på att ta itu med den anhöriges framtid. Med att uppmuntra de närstående 

att uppfatta sig själva som värdefulla personer så kan bördan minska. Det har även visat sig 

att söner som vårdar har betydligt mindre betungande upplevelser än vad döttrar eller andra 

släktingar har (Faison, Faria & Franc 1999; Möller et al. 2008).  

Makarna blir vanligtvis den primära vårdgivaren medan andra närstående är mindre 

involverade, antingen praktiskt eller med känslomässigt stöd. Att vårda en make med en 

psykisk sjukdom medför både fysiska och psykiska konsekvenser. Detta omfattar makar som 

lever tillsammans, eftersom de vanligtvis ta hand om den intima och personliga omvårdnaden.  

Makarna tenderar att klaga mindre på stress och söker mindre hjälp från vården vilket kan 

bero på social isolering och brist på socialt stöd (Murray et al. 1997; Scazufca et al. 2002).  
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8.2 Vad sjuksköterskan kan göra för de närstående  

Sjuksköterskor måste ha ett helhetsbegrepp på familjen, samhället och den äldre. Att ta hand 

om ”hela människan” är ett begrepp inom psykiatrin som väcker viktiga frågor när det handlar 

om omsorg för de närstående som vårdar. Det är viktigt för sjuksköterskan att det finns 

resurser för att möta de närståendes framtida behov. Det bör tas hänsyn till de egenskaper som 

de närstående har för att minska bördan och även till deras negativa upplevelser som ångest, 

sömnlöshet och allmänna hälsoproblem (Chien & Norman, 2003; Faison, Faria & Franc, 

1999; Gray et al. 2009).   

Chien och Norman (2003) påpekar att vårdpersonalen och sjuksköterskan bör bedöma 

familjens behov genom information och utbildning, detta kan öka familjens förståelse om 

sjukdomen. Vårdpersonalen bör då ha en förståelse för att kunna tillgodose de närståendes 

specifika behov, och hjälpa de att utveckla olika strategier som kan hjälpa dem i sin roll som 

anhörigvårdare. Sjuksköterskorna måste ha förståelse och medlidande för de närstående på 

grund av deras upplevelse av skam. Många närstående får bära en tung börda och deras 

misstro mot vårdpersonalen och lojalitet mot sin anhörig gör det svårt att lämna över ansvaret 

till vårdpersonalen. Vilket kan leda till att det skapar problem för sjuksköterskan.  

Sjuksköterskan menar att familjerna är behov av stöd och detta kan variera beroende på 

vilken kontakt de närstående har i vardagslivet. Maktlöshet är något sjuksköterskan ser hos de 

närstående, en försvarslöshet i förhållande till den psykiska sjukdomen i dem vardagliga 

situationerna eller i kontakten med vården. Sjuksköterskan anser att det finns ett verkligt 

behov för familjer att ha någon som lyssnar eftersom de har svårt att hantera känslor, och kan 

känna en besvikelse och ilska över att sjukvården inte gör mer (Sjöblom, Pejlert & Asplund, 

2004).  

De som vårdar äldre med psykisk sjukdom i kommunala boenden och de som vårdar i 

hemmet måste kunna känna igen de faktorer som är förknippade med de närståendes börda. 

Detta för att på bästa sätt kunna utföra en god vård. Sjuksköterskan som arbetar inom 

hemtjänsten ska kunna ge information för att öka de närståendes tillfredsställelse och även 

förbättra deras otillfredsställda behov (Faison, Faria & Franc 1999; Tung & Beck, 2007).  

Närstående till äldre med schizofreni får inte det stöd som de behöver från den offentliga 

sjukvården. De befinner sig i en situation som leder till ett tillstånd av utmattning, då 

schizofrenin är en allvarligare psykiatrisk sjukdom med svåra symtom. Det skulle vara till stor 

hjälp om sjuksköterskor kunde hjälpa närstående att hantera vården för sina närstående i 
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hemmet, se till att det avsattes tid för utbildning, stödgrupper och avlastning. Det bör finnas 

tillräcklig förståelse för familjens särskilda behov av kunskap och utbildning (Dangdomyouth 

et al. 2008). 

Något som uppskattades av de närstående var att de fick hjälp med att utveckla olika 

coping strategier för att lösa vardagliga problem. Det har även visat sig att närstående är mest 

intresserade av att lära sig grundläggande information om psykisk ohälsa och coping 

strategier de behöver för att underlätta vanliga problem i omvårdnad. Med olika 

omvårdnadsåtgärder och kunskaper kan närståendes förmågor förstärkas och något som även 

kan hjälpa närstående är rådgivning och stödtjänster. Vården måste ge familjen information 

som gör att de kan utveckla dessa strategier för att på ett lämpligt sätt hjälpa de närstående till 

personer som har fått en psykiatrisk diagnos. Som ett resultat av framgångsrika 

copingstrategier upplever de närstående att de bättre klarar sin roll i att vårda och känner en 

mer tillfredställelse. Att kunna använda sig av olika resurser såsom förmåga till krishantering 

samt socialt stöd är kopplad till graden av erfarenhet av bördan (Chien & Norman, 2002; 

Faison, Faria & Franc, 1999; Gray et al. 2009). 

 

8.2.1 Ge stöd till närstående 

Avlastningstjänster var något som de flesta närstående saknade kunskaper om och vilka 

tillgångar som fanns. De närstående som vårdar en äldre med psykisk sjukdom har behov av 

avlastning, men Jeon, Bodaty, O´Neill och Chesterson (2006) kom fram till att det inte fanns 

tillräcklig med stöd för att tillgodose deras behov. Att förbättra de olika avlastningstjänsterna 

är för att tillgodose och förbättra livskvalitén hos de närstående. 

Avlastning beskrev som positivt och gjorde att omvårdnaden blev bättre både för 

närstående och den äldre med en psykisk sjukdom. Men för en del närstående som vårdar har 

det varit en negativ upplevelse där de inte gav dem tillräckligt med vila på grund av att den 

äldre vägrade att lämna hemmet (Jeon et al. 2006). 

En studie gjord i Botswana av Seloilwe (2006) påpekar att många närstående behöver en 

paus och vila från sitt ansvar med att vårda en psykiskt sjuk äldre. Andra familjemedlemmar 

hjälper till med avlastningen för att underlätta omvårdnaden och detta för att ge den anhörige 

andrum.   
Vård i hemmet har visat sig minska psykiatriska sjukhusinläggningar, förkortar vårdtider, 

ger en ökad stabilitet i den psykiska sjukdomen och detta har förbättrat livssituation bland 
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äldre med en kroniskt psykiskt sjukdom. Ytterligare fördelar med att den äldre med psykisk 

sjukdom får psykiatrisk vård i hemmet, är att hamna på institution mindre och den totala 

livskvaliteten förbättras. Det psykiatriska mobila teamet för äldre som vårdas i hemmet är en 

omfattande tjänst som innefattar olika bedömningar, akuta ingripande, ärendehantering och 

pågående medicinska behandlingar. Teamen är utformade för att ge både psykofarmakologisk 

behandling och psykoterapi och även med deras sociala behov (Kohn, Goldsmith & 

Sedgwick, 2002). När den äldre inte längre behöver vård i hemmet blir han eller hon hänvisad 

till öppenvården. Det mobila teamet hjälper även individer som så småningom behöver eller 

kan dra nytta av mer kvalificerad hjälp som hemtjänst eller vårdhem. Framförallt kan man 

behandla den psykiatriska sjukdomen hos äldre på ett framgångsrikt sätt som är ekonomiskt 

lönsamt och även förebygger psykiska kriser och sjukhusinläggningar (Kohn, Goldsmith & 

Sedgwick, 2002). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod. Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda 

en äldre person med psykisk sjukdom därför valdes kvalitativa artiklar som ger en mer 

förståelse för människors upplevelser. Det negativa kan vara att upplevelser inte kan mätas 

eller återges på grund av att resultatet är en tolkning av författaren. Det var svårt att finna svar 

på syftet då det var få artiklar som handlade specifikt om äldre personer över 65 år med 

psykisk sjukdom. Vi använde sökordet elderly på grund av att endast två artiklar kom upp 

med sökordet 65+. Detta ses inte som någon nackdel  

Anledningen till att författarna använde sig av många sökord var på grund av svårigheter 

att finna relevanta artiklar då de flesta handlade om schizofreni och demens. Vilket gjorde att 

författarna granskade artiklarna mer djupgående. De sökord som användes var mentally ill, 

mental illness och mental disorder men det framkom inte liknande artiklar på respektive 

sökord. Det var svårt att finna studier från Sverige, därför valdes artiklar från olika länder. Det 

kan skilja sig i hur vården är organiserad i andra länder och även religiösa eller kulturella 

skillnader, men upplevelserna kan vara liknande i vilket land man än befinner sig. Flera 

artiklar valdes med samma författare och fördelen med detta kan vara att det ger en djupare 

förståelse och nackdelen kan vara hur författaren tolkar sitt resultat.  
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Det måste tas hänsyn till att artiklarna var skrivna på engelska och översattes till svenska 

vilket kan ha gjort att meningar har misstolkat och påverkat resultatet. Vi hade kunnat 

använda oss av en narrativ studie för att få en mer förståelse och en mer ingående beskrivning 

hur närstående upplever att vårda en äldre med psykisk sjukdom. I en narrativ studie utgår 

man från att beskriva och analysera innehållet i skönlitterära texter där man beskriver en 

anhörigs upplevelse av hälsa/ohälsa, lidande och vård (Friberg, 2006). 

 

9.1.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att vara närstående till en äldre person med psykisk sjukdom kan 

innebära en situation som kan vara svår att bemästra. Närstående drabbas ofta av stress, 

sömnlöshet, utmattning, oro och depression som tär på den närståendes hälsa och 

välbefinnande. De känner sig oftast överbelastade och utsatta och den tunga vård bördan kan 

ha en stark påverkan på den närståendes hälsa. För de närstående var copingmekansimer en 

viktig roll för att hantera bördan (Devroey, Van Casteren & De Lepeleire, 2002). Att använda 

sig av olika copingstrategier för de närstående kan förändra en situation, inte endast 

upplevelsen av den. Lazarus och Folkman (1984) beskriver två huvudtyper av coping, 

problemorienterade strategier och emotionellt orienterade strategier. Problemorienterad 

coping handlar om att förändra själva situationen som utgör en stress, till skillnad från 

emotionellt orienterad coping som syftar till att förändra upplevelsen av en situation. Det går 

att dra paralleller mellan dessa olika copingstrategier och hur de närstående kan hantera sin 

situation. Det visade sig i resultatet att de närstående hade ibland svårt att hantera svåra 

situationer därför kunde problemorienterad coping vara bra. Problemorienterad coping har 

som syfte att öka personens handlingsmöjligheter, hantera och lösa svåra situationer. Sådana 

strategier kan exempelvis handla om att söka information och ta ställning till olika 

handlingsalternativ eller att förhindra att svåra situationer uppstår igen. Dessa metoder 

används då personen anser sig ha möjlighet att hantera situationen. Problemorienterad coping 

kan också innebära anpassning till en ny situation och känslomässig bearbetning (Lazarus och 

Folkman, 1984). Dessa copingstrategier kunde vara till hjälp för de närstående på många sätt 

både i långa loppet och för stunden.  

Även Devroy, Van Casteren och De Lepeleire (2002) menade att utveckla copingstrategier 

för att kunna hantera stress och lösa vardagliga problem var något positivt. Lazarus och 

Folkman (1984) definierar stress som en relation mellan personen och faktorer som personen 
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upplever är relevanta för välbefinnandet, samt de faktorer som individen finner påfrestande 

eller där individen bedömer sina resurser vara otillräckliga. För att kunna hantera de inre och 

yttre krav behövs en ständig förändring av de kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningarna av de resurser en person har. Coping har använts för att förstå hur 

närstående hanterar vårdandet. Med kunskap och olika omvårdnadsåtgärder kan närståendes 

förmågor förstärkas (Chien & Norman, 2002; Faison, Faria & Franc, 1999). Genom att 

närstående använder sig av olika coping strategier kunde de lättare hantera situationen. De 

närstående som använde sig av coping fick en bättre anpassning i sin situation. 

 

I resultatet framkom att vård i hemmet gav en mer kontroll och en större självständighet 

om man jämför med andra vårdinstanser (Kohn el al, 2004). Det bör även finnas en ökad 

tillgång till olika vårdinsatser för de äldre med psykisk sjukdom som vårdas i hemmet för att 

öka deras psykiska hälsa. Detta har även visat sig minska sjukhusinläggningar och förbättrat 

livssituationen bland de äldre (Depla et al. 2002; Kohn, Goldsmith & Sedgwick, 2002). 

Närstående som vårdar i hemmet får inte glömmas bort och Dangdomyoth et al. (2008) påstår 

att sjuksköterskan skulle vara till stor hjälp för de närstående men det krävs att man avsätter 

tid för utbildning, stödgrupper och avlastning. Det visade sig vara ett stort stöd med 

avlastningen för de närstående, det gav de en större frihet och minskade deras börda. 

Samtidigt var det många närstående som ansåg att det fick för lite stöd med avlastning och 

även en studie av Jeon et al. (2006) påpekade att det inte fanns tillräckligt med stöd för att 

tillgodose de närståendes behov. Avlastningstjänsterna bör bli bättre och närstående behöver 

få information om tjänsterna då detta kan stärka livskvalitet och främja omvårdnaden. Mobila 

teamet är ett exempel som kan göra den psykiatriska vården bättre. Det kan underlätta för de 

närstående och för vårdpersonalen då man ha en mer kontinuerlig kontroll över de äldre (Jeon 

et al. 2006). 

I Seloilwe (2006) studie visade att närstående som vårdade de äldre fick hjälp av andra 

familjemedlemmar för att lätta deras börda, vilket sågs som något naturligt.  Det har visat sig 

vara en stor skillnad i olika kulturer på hur närstående vårdar jämfört med i Sverige. Detta 

anses kunna bero på att det finns för lite information och kunskap om vilka stöd som finns 

och på synsättet som vi har i Sverige om psykiatriska sjukdomar. Sjukvården bör vara mer 

tillmötesgående mot de närstående och att deras behov är individuella. Därför måste det ses ur 

ett helhetsperspektiv. Närstående känner en stor skam med att vårda en äldre med psykisk 
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sjukdom och detta kan påverka deras psykiska och fysiska hälsa. Detta kan bero på att det är 

ett tabubelagt område och det finns mycket fördomar mot personer med en psykisk sjukdom.  

 I de studier som vi har granskat fann vi en stor könsskillnad bland män och kvinnor som 

vårdar. Kvinnor som vårdar tar det mesta ansvaret och detta beskriver Kirkevold, Brodtkorb 

och Hylen Ranhoff (2008) att de känner en omedveten och ökat ansvar än de män som vårdar 

sin maka. Vi menar att detta kan bero på att kvinnor ofta förväntas klara sig själva och 

männen är de man ”tycker synd om”. Troligen grundar det sig i att kvinnor har en medfödd 

moderinstinkt och ser en självklarhet med att vårda den man bry sig om (Murray, et al. 1997; 

Scazufca, Menezes & Almeida, 2002). En kvinna ska vara stark och inte klaga, vilket kan ses 

som en självklarhet. Men är detta en fördom eller något naturligt?  

Det finns blandade känslor som skuldkänslor, psykosocial isolering och stigmatisering som 

påverkar den anhörige som vårdar en äldre med psykisk sjukdom. Den främsta utmaningen 

för sjuksköterskan är att minska de negativa känslorna och lyfta fram det positiva genom att 

stödja de känslomässigt och med terapeutisk hjälp (Faison, Faria & Franc, 1999; Gray et al. 

2009; Möller et al. 2008).  Det bör finnas ett samarbete mellan vårdpersonalen och de 

närstående för att minska bördan och främja de positiva aspekterna av omvårdnaden. 

Vårdpersonalen menar att det är utmanande känslor för de närstående som tar hand om en 

äldre med psykiska problem, därför måste man öka vårdpersonalens förståelse. Det finns stora 

brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och närstående vilket är något som bör 

åtgärdas (Faison, Faria & Franc, 1999).   

Vi upplever att sjuksköterskan har för lite kunskap när det gäller personer med psykisk 

sjukdom men det hade kunnat underlätta om sjuksköterskan följer ICN´s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) som innebär att man har ett ansvar att stödja åtgärder som 

tillgodoser de svaga människors hälsa och sociala behov. För att förbättra de närståendes 

individuella behov krävs det insatser för att de ska kunna hantera bördan och fokusera på 

olika alternativ för att uppnå bra vård. Sjuksköterskan bör främja effektiv coping hos de 

närstående då detta kan ses som en del i omvårdnadsarbetet. Då vi menar att det kan hjälpa de 

närstående att bemästra sina upplevelser. För att kunna göra detta krävs att sjuksköterskan har 

förmågan att skapa en god vårdrelation samt har kunskaper om olika copingstrategier.  

Sjuksköterskan har ett omfattande arbete för att hjälpa och förstå de närstående som vårdar 

en äldre med psykisk sjukdom. Det finns begränsad kunskap om vilka specifika utbildnings 

behov de närstående behöver för att ge vård och omsorg för personer med psykisk sjukdom. 
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Många närstående som vårdar är äldre och detta kan innebära att de har större respekt för 

vården än vad de yngre har, vilket kan leda till att de inte har mod att be om hjälp. Att 

utveckla olika coping strategier var något som den närstående uppskattade för att lösa de 

vardagliga problemen. Genom att närståendes förmågor förstärktes med coping kunde detta 

underlätta för att klara sin roll med att vårda (Chien & Norman, 2002).  

 Enligt ICN´s etiska kod för sjuksköterskor i Sverige så står det bland annat att man ska 

främja hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska ge varje enskild individ information och 

stödja åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga befolkningsgrupper, hälsa och sociala 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

I en studie av Faison, Faria och Franc (1999) undersöktes sjuksköterskans uppfattning om 

närstående inom den psykiatriska vården och detta resulterade i fyra teman: medkänsla och 

förståelse för familjemedlemmar, sjuksköterska som mottagare av negativa känslor, 

svårigheter och dilemman i mötet med familjer och förutfattade meningar om psykisk 

sjukdom i familjen och i samhället. Därför är det viktigt inom vården att ha förståelse för 

människor och dess känslor av försvarslöshet (Sjöblom, Pejlert & Asplund, 2004).  

 Det finns många förutfattade meningar ute i samhället och fortfarande inom vården och 

psykisk sjukdom ses som något främmande och annorlunda. I resultatet framgick att det var 

viktigt för sjuksköterskan att ha en förståelse för de närstående och den äldre som lider av en 

psykisk sjukdom, men vi anser att detta är individuellt. Att ha förståelse för människor och 

deras känslor handlar om medlidande, empati och sympati. Om dessa inre resurser inte 

existerar hur kan man då hantera deras börda? 

Även om sjuksköterskan har kunskaper om familjens rätt till medverkan i vården, är detta 

inte alltid genomförbart då de inte alltid har tid att låta familjer delta. Brist på tid och resurser 

har också visats sig vara en aspekt när det gäller möjligheter att samarbeta med familjer 

(Faison, Faria & Franc, 1999). Sjuksköterskans skyldighet är att göra familjer delaktiga och se 

till att de behandlas väl. Det bör finnas tillräckligt med förståelse för familjens behov, och 

detta gäller i synnerhet de närstående som vårdar en äldre med schizofreni, vilket är en 

allvarlig psykisk sjukdom. Schizofreni kan debuteras tidigt eller sent i livet, vilket då kallas 

early- eller late onset. Det är viktigt att förstå skillnaden på schizofreni och demens sjukdom. 

Vi menar att äldre personer kan bli fel diagnostiserade och inte få den adekvata hjälp de är i 

behov av. Det har visat sig att familjer ofta får för lite förberedelser och stöd i sin vårdande 
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roll, och att vissa upplever att utmaningarna är överväldigande (Chien & Norman, 2002; 

Gulman, 2003). 

Sjuksköterskan bör underlätta för närstående till äldre som lider av en depression då de är i 

behov av stöd både från andra närstående och även samhället (Larsson & Berger, 2007). 

Omvårdnadsforskning har inte visat något större intresse i familjernas situation och 

familjemedlemmar upplever att stödet från vården är dålig. Närstående känner en tilltagande 

ilska mot sjukvården, de upplever svårigheter i att veta vart man ska vända sig. Det finns 

fortfarande en hel del som kan göras för att skapa mer familjeorienterade vård och detta sker 

till stor del beroende på sjuksköterskans syn på familjens behov och värderingar (Sjöblom, 

Pejlert & Asplund, 2004). Det är värt att göra närstående mer delaktiga, då det har visat sig att 

familjen spelar en viktig roll i återhämtningen av den äldre med psykisk sjukdom. För att 

underlätta en god vård är det viktigt att ge familjerna stöd i besvärliga situationer. Med en 

öppen dialog med familjerna kan det vara ett sätt att lösa olika situationer som sjuksköterskan 

kan möta. De närstående upplever en positiv förändring på hur samhället ser på psykisk 

sjukdom, men det krävs fortfarande en hel del förändring i människors synsätt (Sjöblom, 

Pejlert & Asplund, 2004).   

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Det har visat sig i vår studie att antalet äldre med psykisk sjukdom kommer öka i framtiden 

och detta innebär att det kommer att behövas mer resurser. Detta är av stort vikt för fortsatta 

studier inom detta område eftersom det kommer krävas mer av samhället. De närstående som 

vårdar måste få mer kunskap och utbildning för att kunna ta hand om sina närstående på ett 

tillfredställande sätt. Det finns inte mycket generell forskning om äldre med psykisk sjukdom 

och deras upplevelser vilket har gjort att vårt intresse har ökat. Vi anser att det borde forskas 

mer i ämnet vilket även kan ha stor betydelse för sjuksköterskans profession. Sjuksköterskan 

bör ha ett öppet förhållningssätt mot både närstående och de äldre med psykisk sjukdom och 

dessutom ha ett fenomenologiskt synsätt där man har förståelse för deras upplevelser. Det 

måste finnas resurser och framförallt mer kunskaper hos sjuksköterskan, där man kan göra 

hela familjen delaktig och lyssna på deras behov. De äldres upplevelse är något som bör 

uppmärksammas och inte enbart ur de närståendes eller sjuksköterskans perspektiv. 
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 Vi har upplevt i vår studie att de äldre med psykisk sjukdom inte får adekvat hjälp när det 

gäller olika boendeformer, då de ofta bli felplacerade. Detta kan ha stor betydelse för deras 

livskvalité och välmående. 

.  

11 Slutsats  

 

                  En psykisk sjukdom är inget man väljer, utan något som kan drabba alla. 

                                                 (Gunnarsson & Bergström, 2011) 

 

Kunskaper inom psykiatrin är en god fördel för alla sjuksköterskor som arbetar inom vården. 

Sjuksköterskan träffar personer med psykisk sjukdom inom alla delar av vården och inte bara 

på de psykiatriska avdelningarna. Vi anser att det behövs mer utbildning i hur man bör 

bemöta och stödja de närstående på ett bra sätt men även kunskaper om olika 

copingstrategier. Det behövs även mer forskning i hur vård och omsorg kan påverka 

relationen mellan närstående och de äldre med psykisk sjukdom. Vi menar att det behövs en 

mer förståelse och kunskap om äldre med psykisk sjukdom, både inom vården och hos 

allmänheten. I vår studie har vi sett tydligt att de närstående till äldre med psykisk sjukdom är 

i behov av stöd och hjälp för att hantera situationen och att det finns fler omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan kan använda sig av. Det framkom att många närstående tyckte att 

avlastning var till en fördel och det ökade deras psykiska och fysiska hälsa. Att få andrum 

från vårdandet kan öka tillfredsställelsen med livet och välbefinnandet.  

Enligt den teoretiska referensramen om coping anser vi att det är ett bra sätt att hantera 

bördan. Sjuksköterskan bör ha kunskaper om hur man hjälper de närstående att utveckla egna 

copingstrategier och se vilka coping resurser som finns för att hantera sin livssituation. Det är 

en viktig del i sjuksköterskans arbete att ha en god kommunikation, ha kunskap om 

situationen men även vara lyhörd på grund av att den närstående sällan uppmärksammas.   

Det kan vara en svår situation att vara närstående till en äldre med psykisk sjukdom då det 

innebär en livssituation som kan leda till starka och omvälvande känslor. Närstående upplever 

vårdandet som något negativt och en stor börda. Upplevelserna kan bero på de negativa 

attityderna mot psykiska sjukdomar och det medför en skam hos de närstående. Positiva 

upplevelser framkom sällan i studierna. Historiskt sätt har vården av äldre med psykisk 

sjukdom förändrats till det positiva, men det som fortfarande behöver förändras är de attityder 
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mot dem som lider av en psykisk sjukdom. Om samhällets synsätt hade förändrats hade det 

funnits en annan förståelse för dessa människor och bidragit till en annan syn på psykisk hälsa 

och ohälsa.  
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                                            Bilaga 1 

        

 

Databas Sökord Antal träffar Antal sparade 

artiklar 

PubMed 

PsycInfo 

Elderly 

caregivers 

mentally ill 

coping 

42 2 

Academic 

Search Premier 

PsycInfo 

PubMed 

CINAHL with 

full text 

SocIndex with 

full text 

Elderly 

caregivers 

mentally 

disorder 

coping 

58 0 

MEDLINE with 

full text 

Academic 

Search premier 

PsycInfo 

PubMed  

SOCINDEX 

with full text 

CINAHL with 

fulltext 

Ageline 

Elderly 

caregivers 

mentally ill 

nursing 

caregivers 

homecare 

experience 

150 6 
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CINAHL with 

fulltext 

PsycInfo  

Ageline 

Academic 

Search premier 

Elderly 

mentally ill 

nursing family 

family burden 

40 3 
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Bilaga 2 

                     Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Dangdomyouth 

P; Noerager 

Stern P; 

Oumtanee A; 

Yunibhand J 

Tactful 

monitoring: 

How Thai 

caregivers 

manage their 

relative with 

schizophrenia at 

home 

2008, Thailand, 

Issues in Mental 

Health Nursing 

Syftet var att se 

hur närståendes 

till personer med 

schizofreni 

hanterar 

omvårdnaden när 

den psykiskt sjuke 

är inne i en 

psykotisk period.  

Data samlades in 

genom intervjuer 

och metoden 

gjordes via en 

observation där 17 

stycken som var 

vårdgivare/anhörig 

till någon med 

diagnosen 

schizofreni 

tillfrågades.  Data 

analyserades med 

hjälp av jämförande 

metod för en 

grundad teori. 

 

Resultatet visade att 

med minimal 

utbildning från 

vårdpersonal till de 

anhöriga 

 kunde man 

omdirigera symptom, 

humörsvängningar 

och avståndstagande. 

Detta genom en 

process som heter 

taktfull övervakning, 

som innebär att man 

har en diskret 

övervakning och ett 

lugnande sätt 

gentemot patienten 

Faison K; Faria 

S and Frank D.  

 

Caregivers of 

chronically ill 

elderly: 

perceived 

burden 

1999, USA,  

Journal of 

community 

Health Nursing  

Syftet med studien 

var att undersöka 

de anhörigas 

egenskaper och 

upplevelser av att 

vårda och i vilken 

utsträckning det 

påverkar deras 

börda. 

En undersökning 

har gjorts på 88 

vårdgivare från 

olika delar av ett 

samhälle. De var 

alla vårdgivare till 

äldre med psykisk 

sjukdom.  

Resultatet i denna 

studie visade att om 

det fanns ett positiv 

samband mellan ett 

ökat arrangemang 

från vården till den 

anhörige och dess 

börda. 

Jeon Y-H, 

Brodaty & 

Chesterson 

“Give me a 

break”-respite 

care for older 

carers of 

2006, Australia, 

Nordic College 

of Caring 

Science 

Äldre anhörigas 

behov, tillgång till 

och användning av 

avlastning till 

Semistrukturerade 

intervjuer med 26 

personer med 

psykisk sjukdom, 

Det finns inte 

tillräckligt med stöd 

för att tillgodose 

behoven för anhöriga 
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mentally ill 

person 

anhöriga med en 

psykisk sjukdom 
21 anhöriga över 55 

år. Det var 25 olika 

förslag till 

stödtjänster 

med en psykisk 

sjukdom. Men de 

anhöriga som fick 

avlastning    beskrev 

det positivt. Det 

visade sig att en del 

såg det som negativt 

men det berodde på 

att de flesta anhöriga 

saknade kunskap om 

olika 

avlastningtjänster och 

vilken tillgång som 

fanns.    

Kohn, R, 

Goldsmithm E 

& Sedqwick T 

Treatment of 

elderly 

homebound 

mentally ill 

elderly patients 

2002, USA, 

American 

Geriatric 

Psychiatric  

Att se om den 

allmänna 

möjligheten att 

använda sig utav 

psykiatrisk mobila 

teamet för äldre 

patienter som 

bodde i hemmet. 

En semistrukturerad 

intervju på 235 

äldre patienter som 

bor hemma under 

en 2,5 år period 

De äldre som vårdas i 

hemmet med en 

psykisk sjukdom 

hade möjlighet att 

använda sig utav det 

mobila teamet vilket 

minskade 

sjukhusinläggningar 

och ökade deras 

livskvaliten. 

Murray, J M, 

Manela, M, 

Shuttleworth & 

Livingston 

Caring for an 

older spouse 

with a 

psychiatric 

illness 

1997, England, 

Aging and 

Mental health 

Att studera i 

vilken 

utsträckning 

makar vårdar sin 

anhörige med 

psykisk sjukdom  

Efter att ha fått 

etiskt tillstånd, 

skickades brev till 

den allmänna 

läkaren. De 

tillfrågade var 

makar som vårdar 

någon med en 

psykiatrisk 

sjukdom. Detta 

bedömdes både 

separat och privat.  

Det finns en lägre 

psykiatrisk 

sjuklighet hos äldre 

gifta personer 

jämfört med ogifta.  

De som lever med en 

psykiskt sjuk make 

tas inte om hand på 

ett bra sätt. Hänsyn 

bör tas till varje pars 

behov.  

Möller T, Buch 

Gudde, Folden, 

The experience 

of caring in 

2009, Norway, 

Nordic Collage 

Var att se i 

utsträckning det 

50 

familjemedlemmar 
Kvinnor upplevde 
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& Linaker relatives to 

patients with 

serious mental 

illness: gender 

differences, 

health and 

functions 

of Caring 

Science 

finns 

könsskillnader i 

upplevelsen av 

vårda en anhörig 

med en allvarlig 

psykisk sjukdom. 

Man undersökte 

även den grupp 

som var släktingar 

till personer med 

allvarlig psykisk 

sjukdom som 

själva 

rapporterade sin 

hälsa, funktion 

och erfarenheter 

av bördan.  

och 32 patienter 

som fick psykiatrisk 

behandling deltog i 

en utbildning om 

psykiatrisk 

familjeintervention 

och 

forskningsprogram 

högre nivå av 

belastning, 

depression, börda och 

än män. Även en 

lägre grad psykiskt 

välbefinnande.  

 

Scazufca M; 

Menezes P; 

Almeida O 

Caregiver 

burden in an 

elderly 

population with 

depression in 

sao Paulo, 

Brazil 

2002, Brasilien, 

Soc Psychiatry 

Psychiatric 

Epidemiologic 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka den 

börda och ångest 

som de anhöriga 

upplevde när de 

vårdade äldre 

familjemedlem 

med depression. 

En tvärsnittsstudie. 

Patienter och deras 

anhöriga 

valdes ut strax efter 

att patienterna 

påbörjat behandling 

för depression på 

två öppenvårds 

kliniker för psykisk 

hälsa i São Paulo, 

Brasilien. De 

anhöriga skulle 

uppfylla följande 

kriterier: vara 60 år 

eller mer och som 

lever med eller har 

nära kontakt med en 

släkting med 

diagnosen 

depression enligt 

 ICD-10. 

Resultatet visade att 

anhöriga till äldre 

personer med 

depression känner sig 

ofta belastade i sin 

roll som vårdare. De 

behöver få hjälp av 

den psykiatriska 

vården. Att effektivt 

behandla patienter 

med depressiva 

symptom kan hjälpa 

de anhöriga.  
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Seloilwe, E Experiences and 

demands of 

families with 

mentally ill 

people at home 

in Botswana 

2006, 

Botswana, 

Journal of 

Nursing 

Scholarship 

Att beskriva de 

anhörigas 

erfarenheter och 

de krav som de 

upplever när de tar 

hand om sin 

psykiskt sjuka 

anhörig i hemmet.  

Urvalet gjordes från 

både stad och 

landsbygd och 

består av både män 

och kvinnor. 

Datainsamling av 

de metoder som 

ingår är 

djupintervjuer, 

fokusgrupper och 

observationer. 

Intervjuerna 

bandinspelade och 

transkriberades.  

 

Resultat visade på en 

rad av erfarenheter 

och problem som 

uppstår när familjer 

vårdar sina anhöriga. 

Situationen 

uppfattades som svårt 

och betungande på 

grund av brist på 

kontroll och 

otillräckliga resurser. 

Komplexiteten i deras 

situation kräver 

förhandlingar mellan 

familjemedlemmar, 

deras anhöriga och 

vårdpersonal 

 

 

 

Sjöblom L-M, 

Pejlert & 

Asplund 

Nurse´s view 

of the family in 

psychiatric 

care.  

2004, Sweden, 

Issues in 

Clinical 

Nursing. 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka 

sjuksköterskors 

syn på familjen i 

psykiatrisk vård. 

Fyra fokusgrupper 

med fyra till sex 

sjuksköterskor i 

varje grupp har 

genomförts. De 

inspelade 

fokusgrupper 

varade 75-90 

minuter, data 

transkriberades och 

innehållet tolkades 

med hjälp av 

analysregister. 

Resultaten 

presenteras fyra 

teman: medkänsla 

och förståelse för 

nära släktingar, 

vårdaren som 

mottagare av negativa 

känslor, svårigheter 

och dilemman i mötet  
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Tung W-C & 

Beck S 

 

 

Family 

caregivers 

satisfaction 

with home care 

for mental 

illness in 

Taiwan 

 

 

2007, Taiwan, 

International 

journal of 

mental health 

nursing. 

 

 

Hur anhöriga ser 

på att vårda i 

hemmet när NHI 

infördes i 

Taiwan. 

 

 

Tvärsnittsdata där 

75 stycken anhöriga 

till personer med 

psykisk sjukdom 

deltog. 

Demografisk data. 

 

 

Anhöriga var mycket 

nöjda med att vårda 

sina anhöriga i 

hemmet efter att NHI 

genomfördes. De 

behov som inte blev 

tillgodosedda var när 

det uppstod svåra 

situationer.  

Wai-tong C & 

Norman I.  

Educational 

needs of 

families caring 

for Chinese 

patients with 

schizophrenia 

2002, China, 

Issues and 

innovations in 

Nursing 

Practice 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera vilka 

utbildningsbehov 

som familjer 

behöver när de 

vårdar sina 

familjemedlemm

ar med 

schizofreni.  

Man gjorde en 

tvärsnittsstudie som 

genomfördes i 

Hong Kong med ett 

slumpmässigt urval 

av 204 familjer som 

vårdar en släkting 

med schizofreni.  

Utbildningsbehov 

upplevs som viktiga 

av den anhörige. Att 

få information om 

tidiga varnings tecken 

i sjukdomen, återfall, 

effekter av 

medicinering sågs 

som viktigt. Även på 

vilket sätt de kan 

hantera de anhörigas 

bisarra beteende. 

Utbildningsnivå, kön 

och vilken relation 

som de hade med 

patienten innan 

visade sig ha 

betydelse.  
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