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Bakgrund: Inte bara den som är sjuk utan även de anhöriga drabbas av psykossjukdomen. 

Psykiatrireformen som delvis tillkom för att stärka den psykiskt funktionshindrade individens 

rätt till självbestämmande, blev för många anhöriga en tung börda. De anhöriga känner sig 

ensamma och utan stöd, med den stress och oro som psykossjukdom innebär. Problemet har 

emellertid uppmärksammats och år 2009 tillkom en ny lag om utökat stöd för anhöriga till 

psykiskt funktionshindrade.  

 

Syfte: Att beskriva anhörigas erfarenheter av hur det är att leva nära en person med 

psykossjukdom. 

 

Metod: Systematisk litteraturstudie där nio kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar kritiskt har 

granskats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatanalysen beskriver en mängd olika erfarenheter som här sammanställts i två 

teman: anhörigas erfarenheter av insjuknandet och anhörigas nya vardag. Under analys av 

materialet utkristalliserade sig sex subteman: kaos i början av sjukdomen, känslor av skuld 

och skam, behovet av stöd, information och delaktighet, ett sorgearbete, att hitta ett nytt 

förhållningssätt och konsekvenser av sjukdomen. 

 

Konklusion:  Tiden för insjuknandet upplevdes som en traumatisk och omvälvande tid i livet 

och de anhöriga upplevde att stort behov av information och kunskap om psykossjukdom. 

 

 

 

Nyckelord: Anhöriga, erfarenheter, psykossjukdom, stöd, delaktighet 

Keywords: Relatives, experiences, psychosis, support, share
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1 Inledning 

Psykossjukdom är, som vi båda fick erfara under våra praktikperioder, ett sjukdomstillstånd 

som inte bara påverkar den sjukes vardag, utan även de som finns i dennes närhet. Vi har valt 

att skriva om anhöriga till personer med psykossjukdomar eftersom det inte bara är den sjuke 

som blir drabbad, utan även dennes anhöriga påverkas. Vi upplevde som 

sjuksköterskestudenter inom psykiatrisk vård att sjuksköterskans förståelse för anhörigas 

situation ibland var otillräcklig och bristfällig. Många gånger glömdes de anhöriga helt bort 

av vårdpersonalen. Vi upplevde även att sjuksköterskan i större utsträckning borde sett 

anhöriga som en resurs i omvårdnaden av den sjuke, då sjukdomen påverkar vardagslivet för 

den sjuke och för de anhöriga med smärtsamma konsekvenser där hela tillvaron hamnar i 

obalans. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Att vara anhörig 

Att vara anhörig till psykiskt funktionshindrade personer leder många gånger till ett 

utanförskap, då de ofta diskrimineras genom andra människors antaganden och rädslor 

(Corrigan & Millers, 2004, Östman & Kjellin, 2002). Beroende på vilken relation man har till 

den som mår psykiskt dåligt, så kan utanförskapet se olika ut, men det innefattar ofta ett stort 

lidande. De anhöriga befinner sig i en utsatt position med ständiga konfrontationer och 

smärtsamma emotionella upplevelser på grund av sjukdomens svåra yttringar (a.a.). 

  Enligt Östman & Hansson (2001) upplever många anhöriga att de inte görs tillräckligt 

delaktiga i vården av deras sjuka anhöriga, och att deras eget ökade behov av stöd inte blir 

tillgodosett av psykiatrin. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan ha 

en förmåga att kommunicera med både patienter och anhöriga på ett empatiskt sätt; 

möjliggöra en optimal delaktighet i vård och behandling; informera och undervisa och 

förvissa sig om att de förstår given information (Socialstyrelsen, 2005). I den professionella 

vårdarens uppgifter ingår det att identifiera och reflektera över symtom och behov, inte bara 

hos den sjuke utan också hos de anhöriga (a.a.).  

Gavois (2006) tar i sin artikel upp att tiden för insjuknandet innebär en stor kris för de 

anhöriga. Processen mellan kris och återhämtning var relaterat till interaktionen med den 

psykiatriska vården, och vice versa. Närstående som inte hade en pågående kontakt med den 
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psykiatriska vården levde kvar i samma kris i flera år, medan de som hade en pågående 

kontakt verkade återhämta sig från krisen och hanterade situationen. De upplevde mer stress 

när de blev uteslutna från vården och mindre stress när de inkluderades (a.a.). Ett mer 

familjecentrerat arbetssätt kan bidra till att möjliggöra en optimal delaktighet (Socialstyrelsen, 

2005). Att tillgodose anhörigas behov av omvårdnad och öka deras välbefinnande är viktigt 

också eftersom det även påverkar personen med psykossjukdomen. Detta beroende på i vilken 

utsträckning patienten själv vill ha familjens delaktighet. För att kunna ge en omvårdnad där 

anhöriga blir sedda som en resurs behöver man utmana den traditionella patientcentrerade 

synen på omvårdnad (a.a.). 

  Med anhöriga i denna uppsats avser vi familjemedlemmar som föräldrar och syskon. 

Begreppet anhörig är mångtydigt och behöver därmed förklaras.  Socialstyrelsens termbank 

används här nedan för att beskriva begreppen (Socialstyrelsen, 2008). Begreppet anhörig som 

enligt socialstyrelsens termbank beskrivs som en ”person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna” (a.a.). Det är endast vuxna anhöriga som vi kommer att använda oss 

av i uppsatsen.  

   

2.2 Psykossjukdom  

Psykos är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomstillstånd. Psykossjukdomar, speciellt 

schizofreni, är ofta långvariga sjukdomar som påverkar alla aspekter av livet, både för den 

drabbade och för hans/hennes anhöriga (Flyckt, 2008). Vid psykos förändras 

verklighetsuppfattningen för personen, olika grader av vanföreställningar och hallucinationer 

uppstår. Detta innebär i varierande grad också en nedsatt funktionsförmåga avseende social 

samvaro, arbetsförmåga och psykologiskt fungerande. Personer med psykossjukdom har ofta 

ett stort vårdbehov, såväl kroppslig som psykiskt (a.a.).  

  Bland personer med psykossjukdom har cirka tre fjärdedelar öppenvårdskontakt och en 

fjärdedel av patientpopulationen vårdas i heldygnsvård, vars andel har minskat under åren. 

Både ärftlighet och miljö bidrar till en ökad sårbarhet för psykos, ofta i ett samspel med 

varandra (a.a.). För kriterie- och symtombaserad diagnostik används ICD-10, International 

Classification of Diseases  eller DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (Simonsen, 2003, s.32-33). En viktig skillnad mellan diagnossystemen är att DSM 

IV kräver sex månaders varaktighet av symtomen (a.a.). 
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  Vi kommer även att använda oss av begreppet psykiska funktionshinder, vilket är en 

vedertagen definition av personer som till följd av psykisk sjukdom ”har väsentliga 

svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och att dessa begränsningar har 

funnits eller kan antas, kommer att bestå under en längre tid”. Flertalet personer med psykiska 

funktionshinder har en psykossjukdom eller diagnosen schizofreni (Flyckt, 2008). 

 

2.3 Historik  

Samhällets synsätt på varför psykossjukdomar uppkommer, och försöken att komma tillrätta 

med psykossjukdomar, har förändrats sett ur ett historiskt perspektiv. Under 1900-talets 

början byggdes mentalsjukhus upp i Sverige, och man menade att med hjälp av dessa 

institutioner skulle samhället bli bättre och starkare (SOU 2006:100). Under denna tid såg 

man på psykossjukdom som en fysisk sjuklig process och många människor behandlades med 

detta som utgångspunkt, till exempel lobotomiopererades patienter med psykossjukdomar. 

  Under mitten av 1900-talet förändrades individens ställning drastiskt och den enskildes 

ställning stärktes. Trenden gick mot en demokratisering där den bakomliggande principen var 

att stärka det individuella självbestämmandet, autonomin (a.a.).  

  De förändringar som gjordes inom vård och omsorg för personer med psykiska 

funktionshinder, under slutet av 1900-talet, var en del av processen som brukar kallas 

avinstitutionaliseringen. Det begreppet innefattar den avveckling av det vårdsystem som 

dominerandes av institutioner och där man nu istället försökte ersätta dessa med öppenvård 

och ett utökat samhällsstöd (a.a.). I huvudsak handlade avvecklingen om att stärka den 

enskildes rättigheter och självbestämmande. Individen skulle ges möjligheter till att leva ute i 

samhället, oavsett hinder till följd av psykisk sjukdom (a.a.). 

  Psykiatrireformen som en följd av denna avveckling trädde i kraft den första januari 1995. 

Sedan dess har antalet slutenvårdsplatser i Sverige minskat med drygt 50 procent. Idén med 

denna reform var att kommunerna skulle erbjuda målgruppen ökade och förbättrade sociala 

insatser (a.a.). För många anhöriga har reformen inneburit att de fått ta ett huvudansvar för 

sina sjuka anhöriga, men utan några klara riktlinjer (Wilhelmsson, Hällgren Graneheim, 

Berge, Johansson & Åström, 2010). Detta på grund av att det finns stora brister i reformen där 

många utav dessa personer inte får sina behov av samordnade och individanpassade insatser 

tillgodosedda.   
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  Detta har debatterats och diskuterats på politisk nivå vilket lett fram till en ny lagstiftning 

från 2009 som fokuserar på ett utökat stöd till de anhöriga (a.a.). I den nya lagen om utökat 

stöd för de närstående, socialtjänstlagen 2001:453, 5 kap. 10 §, står det att: personer som 

vårdar eller stödjer närstående, ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 

närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549) (SFS, Svensk författningssamling). 

 

  Sammanfattningsvis har negativa föreställningar om psykossjukdomar funnits länge, och 

skam, skuld och rädsla präglar fortfarande många människors syn på psykisk ohälsa. En 

kroppslig diagnos är lättare att acceptera än en psykiatrisk (SOU 2006:100). Under senare år 

har kunskapen om psykiska sjukdomar ökat men fortfarande återstår mycket innan vi som 

medmänniskor har en realistisk syn på psykisk sjukdom i vårt samhälle, utan fördomar och 

okunskap (a.a.). Psykiatrireformen, som delvis tillkom för att stärka den psykiskt 

funktionshindrade individens rätt till självbestämmande, blev istället en tung börda för de 

anhöriga. Där samhället misslyckades med att tillgodose psykosocialt stöd till dessa personer, 

fick de anhöriga ta ett allt större ansvar vad det gäller omvårdnaden, detta ofta utan att ha 

någon som helst kunskap om psykossjukdomar. Problemet har emellertid uppmärksammats, 

bland annat i och med den lag som år 2009 tillkom, om ett utökat stöd för närstående till 

psykiskt funktionshindrade.  

 

 
3 Problemformulering 

Ett allt större ansvar vilar på anhöriga i stödet av den psykossjuke personen vilket innebär en 

rad påfrestningar i vardagen. Svåra situationer så som till exempel när den psykiskt 

funktionshindrade personen blir psykotisk och aggressiv, de anhöriga blir rädda och vet inte 

hur de ska handskas med situationen, och de får oftast inte heller någon annan hjälp än 

polishämtning. Hur erfar anhöriga att det är att leva med en person med psykossjukdom? 

Genom att öka förståelsen för anhörigas situation kan vården av personer som drabbats av 

psykossjukdom utvecklas, så väl inom den somatiska vården som inom psykiatrin. 
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4 Syfte 

Att beskriva anhörigas erfarenheter av hur det är att leva nära en person med psykossjukdom.  

  

5 Metod  

En systematisk litteraturstudie användes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

Artiklar som motsvarade vårt syfte har sökts och kritiskt granskats. Vid analysen av materialet 

användes kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att man systematiskt går igenom artiklarna 

och får fram meningsbärande kategorier (a.a.). Studien baseras på nio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar som belyser ämnet utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

5.1 Datainsamling 

För att söka fram artiklar till vår studie använde vi oss av EBSCO HOST 

och sökte i databaserna Academic Search Premier, Medline och Cinahl with full text. 

Sökorden som användes var ”psychiatric, care, schizophrenia, relatives, parents, family och 

experience”. Sedan användes dessa ord i olika kombinationer för att få ett bredare urval. Vi 

försökte kombinera sökorden på ett sådant sätt att varje sökning omfattade relatives och 

experience och något av de andra sökorden. Fullständigt sökschema finns i bilaga 1. För att få 

ett så aktuellt resultat som möjligt valdes artiklar äldre än tio år bort. För hög tillförlitlighet 

valdes endast vetenskapligt granskade artiklar ut. För att hitta artiklar som passade vårt syfte 

utgick vi först efter titel och abstrakt och därefter lästes artiklar som vi fann intressanta. Vi 

sökte även manuellt i tidskrifter efter lämpliga artiklar. 

 

5.2 Analys 

För att få en helhetsbild av innehållet lästes artiklarna igenom av båda författarna och en 

kvalitativ innehållsanalys gjordes för att analysera insamlade data (Friberg, 2006). 

Artiklarnas resultat lästes igenom för att få en djupare kunskap om innehållet. Ett flertal 

artiklar exkluderades och vi valde endast de artiklar som svarade på studiens syfte. 

 Markeringar gjordes i texten och vi tog ut meningsbärande enheter som hade betydelse för 

litteraturstudiens syfte. De textenheterna kodades sedan och fördes över till ett eget dokument 

där de översattes. Sedan förkortades textenheterna utan att kärnan i texten gick förlorad. Tre 
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kategoriseringar gjordes där vi parade ihop textenheter som liknade varandra och resulterade i 

två teman med sex subteman. 

 

6 Forskningsetiskt ställningstagande 

Vi har följt de riktlinjer som utgetts av Vetenskapsrådet för god medicinsk forskning vilken 

betonar att fusk inte får förekomma inom forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Med 

fusk avses förvrängning av dataresultaten i forskningsprocessen genom att fabricera eller 

plagiera data.  

 

7 Teoretisk referensram 

Alla människor kommer förr eller senare att uppleva lidande och enligt Travelbee (1971) är 

den enskilda individens upplevelse personlig, människan söker efter en personlig mening i sitt 

möte med lidande och sjukdom. För att finna en mening i det oundvikliga lidandet genomgår 

de anhöriga samma processer som den sjuke, de kan också behöva hjälp och stöd i dessa. 

Även för de anhöriga är det förmågan att hantera lidandet som är avgörande för hur de orkar 

gå vidare och upprätthålla det dagliga livet som familj, sjukdomen till trots. En god sjukvård 

omfattar därför även den sjukes anhöriga. Travelbee menar att människan är en unik, 

oersättlig individ och förkastar därför begreppen patient och sjuksköterska då dessa verkar 

generaliserande och därmed suddar ut individuella särdrag. Travelbee menar vidare att 

kategoriseringar av dessa slag är förenklingar som framställer stereotyper, vilket reducerar 

individen till något generellt samt innebär att individens unika egenskaper riskerar att 

försummas. Teorins viktigaste begrepp är människan som individ, hopp, lidande, mening, 

mänskliga relationer samt kommunikation (Kirkevold, 2000).  

  Joyce Travelbees tankegångar sammanfattas i hennes definition av omvårdnadsbegreppet: 

 

Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan hjälper en individ, en 

familj eller ett samhälle att förebygga eller hantera de upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov, 

hjälpa dem att finna en mening i dessa upplevelser (Travelbee, 1971. s.7). 
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 Enligt Travelbees teori är detta att hjälpa till att bemästra sjukdom och lidande, och att finna 

en mening i sin upplevelse (a.a.). 

 Grunden i denna omvårdnadsteori är att det krävs mycket mer insikt, kunskap och färdigheter 

för att kunna stötta en människa i en kris än vad det krävs för att kunna genomföra tekniskt 

komplicerade omvårdnadsåtgärder. Utifrån detta beskrivs den mellanmänskliga relationen 

som en grundförutsättning för att omvårdnaden ska bli god (Travelbee, 2001). 

Den mellanmänskliga relationen skapas genom omvårdnad i en process som genomgår fem 

steg: 

1. Det första mötet 

2. Framväxt av identitet 

3. Empati 

4. Sympati 

5. Ömsesidig förståelse och kontakt 

  

  Empati är ”en upplevelse som äger rum mellan två eller fler individer. Konkret består det i 

en förmåga att gå in i, eller dela och förstå, en annan individs psykologiska tillstånd i ett visst 

ögonblick.” (Kirkevold, 2000. s.135). Sympati kännetecknas av medkänsla. Det är en attityd, 

ett sätt att tänka och en känsla som kommuniceras till den andre. När man delar varandras 

innersta tankar, känslor och attityder kan man uppnå en ömsesidig förståelse och kontakt. 

 Enligt Travelbee är kommunikationen både verbal och icke-verbal. I kommunikationen 

använder sig sjuksköterskan av sig själv som ett terapeutiskt redskap, samt en målinriktad 

intellektuell metod för att angripa individens problem (a.a.). Detta är en förutsättning för att 

kunna identifiera personens unika behov och innebär en ömsesidig process där man delar eller 

förmedlar tankar och känslor, en förutsättning för att nå målet med omvårdnaden (a.a.). 

  Eftersom Travelbees omvårdnadsteori framhåller vikten av att även ta med de anhöriga i 

omvårdnadsrelationen, då de lever med konsekvenserna av sjukdomen, så anser vi att den 

fyller en funktion i vårt arbete.  
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8 Resultat  

Vid analysen av artiklarna framkom att de anhörigas känslor förändrades, från upplevelsen av 

kaos vid första insjuknandet, till att försöka lära sig leva med den nya livssituationen. 

Resultatanalysen beskriver en mängd olika erfarenheter som här sammanställts i två 

huvudteman och sex subteman. Första huvudtemat: anhörigas erfarenheter av insjuknandet 

innefattar tre subteman: kaos i början av sjukdomen, känslor av skuld och skam och behovet 

av stöd, information och delaktighet. 

 Huvudtema två: anhörigas nya vardag innefattar tre subteman: ett sorgearbete, att hitta ett 

nytt förhållningssätt och konsekvenser av sjukdomen. 

 

8.1 Anhörigas erfarenheter av insjuknandet 

Anhörigas erfarenheter av att leva nära en person med psykossjukdom innebar till att börja 

med ett tillstånd av kaos, men innefattade också känslor av skuld och skam. Behovet av 

information, stöd och delaktighet i vården, framträdde tydligt. 

 

8.1.1 Kaos i början av sjukdomen 

Tiden från de första symtomen upplevdes av de anhöriga som en tid av kaos, stress, chock och 

kontrollförlust (Nyström & Svensson, 2004, Pejlert, 2001). De anhöriga hade ingen tidigare 

erfarenhet av psykotiska symtom och visste därför inte vad symtomen berodde på eller hur de 

skulle hantera situationen (a.a.). Märkliga beteenden tolkades i början som normala 

tonårsproblem, och först när de förvärrades kraftigt, blev det uppenbart att de måste söka 

professionell hjälp (Pejlert, 2001, Milliken, 2001). 

  Insjuknandet beskrivs som en förbryllande och ofta skrämmande upplevelse (Knudsen & 

Coyle, 2002). Även då många år passerat sedan det första insjuknandet berättar anhöriga om 

sin förnekelse och totala kontrollförlust, när deras vuxna barn plötsligt blev inåtvända, fick 

hallucinationer och betedde sig vansinnigt och skrämmande. Upplevelser där de drabbas av 

sammanbrott, utmattning och apati och känslor av hjälplöshet resulterade i en känsla av 

maktlöshet (Nyström & Svensson, 2004).  

 

It was totally unbearable. Now, we understand that these were psychotic symptoms, but we did not 
understand that then. For two or three years our lives were like hell, she was completely mad  (Nyström 
& Svensson, 2004, s.368).  
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8.1.2 Känslor av skuld & skam 

När diagnosen psykossjukdom var ställd, sammanbands rädslan som de anhöriga upplevde i 

tre breda områden: rädsla för sjukdomen, rädsla för deras sjuke anhörigas säkerhet och rädsla 

för våld eller självmord (Milliken, 2001). Analysen visade att anhöriga ofta upplevde sig vara 

orsaken till psykossjukdomen, det visade sig som en känsla av otillräcklighet som föräldrar, 

och för att inte ha uppmärksammat förändringar hos den sjuke i tid. (Ferriter & Huband, 2003, 

Pejlert, 2001, Milliken, 2001). I en del familjer uppstod skuld över att ha kritiserat sina sjuka 

anhöriga som barn, eller för att de hade blivit arga på dem. Andra, som hade en 

familjehistoria med psykossjukdomar, skuldbelade sig själva för att de överhuvudtaget hade 

skaffat barn. De anhöriga upplevde en stor förlust och sorg över hur livet kunde ha varit, 

känslor av skuld över att ha gjort, eller inte gjort, något som kan ha orsakat sjukdomen. En del 

anhöriga beskrev skuldkänslor över att deras vuxna barn var dömda för allvarliga brott, och 

vårdades på rättspsykiatriska säkerhetsavdelningar. Trots vårdpersonalens försäkringar om 

motsatsen, var känslan av skuld konstant hos de anhöriga (Ferriter & Huband, 2003). 

 

People have said ´don’t blame yourself since it’s not your fault’. Nevertheless, you still look back and 
you think what did we do? Did we do something wrong? (Ferriter & Huband, 2003, s.556). 

 

 Anhöriga upplevde skuld över att inte hinna ge samma uppmärksamhet till alla sina barn, då 

det sjuka barnet tar all deras tid och ork (Milliken, 2001). Skulden kunde utökas av känslan att 

deras sjuke anhöriges stress och frustration var större i jämförelse med deras egen, och att 

detta ledde till en stor frustration.  

  Även när man som anhörig gjorde saker som de visste var bra för deras sjuke anhörige, så 

upplevdes skuld, när de övertalade, lurade eller tvingade in en motvillig psykotisk person för 

sjukhusvård och även när de uppmuntrade till att ta mediciner med allvarliga bieffekter. Detta 

visade sig vara vanligast bland kvinnor (Milliken, 2001). Skuldkänslor upplevdes även som 

ett resultat av vårdpersonalens sätt att förhöra dem, som om de vore kriminella. De kände sig 

anklagade på ett mycket oförskämt sätt, när deras intention bara hade varit att stödja deras 

sjuka anhöriga (Sjöblom et.al, 2008). 

   Skammen som upplevdes av många anhöriga beskrevs på nästan samma sätt och det 

handlade om synen på den psykossjuka personen (Knudson & Coyles, 2002, Ferriter & 
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Huband, 2003, Pejlert, 2001). En mamma berättade om hur hon kunde skämmas över sitt 

barns märkliga beteende då han helt oprovocerat kunde börja skrika åt människor på gatan. 

(Pejlert, 2001). Många upplevde stigmat av psykossjukdomen när en del vårdare väckte 

skuldkänslor genom att de syftade till att de anhöriga skulle vara orsaken till 

psykossjukdomen (Pejlert, 2001, Nyström & Svensson, 2004, Milliken, 2001). De anhöriga 

beskrev känslan av att bli ifrågasatt i sin föräldraroll och att de upplevde att omgivningen inte 

ansåg att de var tillräckligt bra föräldrar. Skammen kunde leda till att de tog avstånd från sina 

sociala nätverk, men ledde även till att vänner och andra anhöriga tog avstånd ifrån dem 

(Knudson & Coyles, 2002, Ferriter & Huband, 2003, Pejlert, 2001). De flesta anhöriga var 

aktsamma med att prata med någon om sjukdomen. Även om många hade sympatiska 

lyssnare bland deras närmsta vänner och anhöriga, så upplevde de att deras förståelse var 

begränsad (Milliken, 2001). Att hemlighålla sjukdomen för andra anhöriga bestod av 

paradoxen att de å ena sidan inte hade någon anledning att skämmas för sjukdomen, men å 

andra sidan fanns det heller inte någon orsak att berätta om den. De upplevde en rädsla för att 

andra, vänner och släktingar, kanske skulle börja distansera sig ifrån de om de visste om 

psykossjukdomen, och därför valde man att vara tyst om detta (Piippo & Aaltonen, 2008).  

 

There is always fear of being stigmatised, so only his mother knows about my son’s illness…I have not 
told anybody about his illness, I want to keep it secret and I bear the problems together with my son. The 
fear of stigmatisation is there always and people do not understand. But there is no need to be ashamed 
(Piippo & Aaltonen, 2008, s.2008). 

 

8.1.3 Behovet av stöd, information och delaktighet 

Mötet med vården beskrevs ofta som mycket dramatiskt, i synnerhet det första mötet 

upplevdes som mycket traumatiskt, där de anhöriga erfor en sårbarhet i den plötsliga, 

oväntade kontakten med psykiatrin (Sjöblom, Wiberg, Pejlert, Asplund, 2008). Känslor av 

osäkerhet och stress beskrevs i kontakten med psykiatrivården, som kändes både ovan och 

skrämmande (Sjöblom et.al, 2008). Anhöriga upplevde det som att vårdpersonalen inte 

verkade förstå vilket trauma de befann sig i, då de inte erbjöd någon form av hjälp eller stöd 

när deras sjuke anhörige blev inlagd för vård (Nyström & Svensson, 2004, Wilkinson & 

McAndrew, 2008, Milliken, 2001). Anhöriga beskrev en känsla av maktlöshet när deras sjuke 

anhörige intogs för vård, delvis beroende på den ”vi och de” känsla som beskrevs uppstå 

mellan dem och vårdarna (Wilkinson & McAndrew, 2008).  
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As soon as he was admitted to the ward I became a nobody, an outsider, but I’m not an outsider, I’m his 
mother! (Wilkinson & McAndrew, 2008, s.396). 
 

  Att vara ensam och utestängd från aktiviteterna på sjukhuset i en tid av förvirring, och då 

behovet av stöd var som störst, resulterade även i en känsla av utanförskap (Wilkinson & 

McAndrew, 2008, Nyström & Svensson, 2004). En anhörig berättar: 

 

I cried when I came home from the hospital that first night. I felt so alone…I had wanted to speak to 
someone about what was happening, but when I tried I was told by the nurse that she couldn’t speak to 
me, I should visit my doctor (Wilkinson & McAndrew, 2008, s.396). 

 

   Utanförskapet och känslan av att inte bli trodd av vårdpersonalen, förstärkte ytterligare 

känslan av maktlöshet (Nyström & Svensson, 2004, Sjöblom et.al, 2008). Anhöriga beskrev 

att även om de upplevde en slags frist när deras sjuke anhörige blev inlagda för vård, och 

känslan av att ansvaret nu flyttades över till vårdpersonalen, så var personalens tendenser att 

ignorera dem en provocerande stressfaktor i sig (Milliken, 2001). De anhöriga beskrev 

upplevelsen av att inte få något stöd eller bekräftelse från vårdpersonalen i omvårdnaden av 

deras sjuke anhörige (Wilkinson & McAndrew, 2008). De anhöriga kände sig överväldigade 

av den ständiga vaksamheten, över att sörja ensam och känslan av att gripa efter halmstrån 

(Millikens, 2001). De anhöriga upplevde att deras liv kretsade omkring att ta hand om en 

bisarr främling, som påminde dem om deras vuxna barn i fysisk bemärkelse (a.a.). 

  De anhöriga upplevde att de förväntades ta ansvar för deras sjuke anhörige vid utskrivning 

och när vården inte hade möjlighet till detta, utan att få ett adekvat stöd för att handskas med 

uppgiften (Sjöblom et.al, 2008, Wilkinson & McAndrew, 2008). Detta uttrycks i citatet: ”so, I 

feel used, more or less” (Sjöblom et.al, 2008. s.6).  

  Där vården misslyckades i omvårdnaden beskrevs hur anhöriga blev ännu mer hängivna sin 

sjuke anhöriga. När omvårdnaden fungerade kände anhöriga istället tillit till vården och att 

detta bidrog till att lätta på deras börda (Sjöblom et.al, 2008). De anhöriga ansåg därför att 

nya rutiner borde införas i psykiatrivården, som ett sätt för att minska klyftan mellan 

vårdpersonal och anhöriga (Wilkinson & McAndrew, 2008). 

  En lättnad upplevdes av de anhöriga när deras sjuke anhöriga togs väl om hand av 

sjuksköterskor som tyckte om honom/henne. Sjuksköterskorna beskrevs då som lätta att prata 
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med och att de verkligen brydde sig om deras sjuke anhöriga (Pejlert, 2001, Sjöblom et.al, 

2008).  

 Anhöriga beskrev hur hela familjen påverkades av att deras sjuke anhörige blev inlagd för 

vård. Detta gjorde att de anhöriga upplevde ett stort behov av att få omfattande och relevant 

information om psykossjukdom, och hur de skulle hantera sin sjuke anhörige (Sjöblom et.al, 

2008, Wilkinson & McAndrew, 2008).  

  Sjuksköterskorna var svårast att inleda en vårdrelation med enligt de anhöriga, då de ofta 

använde sig av tystnadsplikten som ursäkt för vidare samtal (Nyström & Svensson, 2004, 

Wilkinson & McAndrew, 2008). Även om en hel del information var sekretessbelagd så 

upplevde de anhöriga att det ändå fanns en del information för dem att ta del av (Wilkinson & 

McAndrew, 2008). En direkt och öppen dialog med sjuksköterskor kring medicinering, var en 

viktig faktor för hur vårdrelationen uppfattades och byggdes upp (Pollock et.al, 2004). De 

anhöriga upplevde det ofta som att medicinering var den dominerande och ibland enda 

terapiformen som erbjöds, och att det var brist på alternativa behandlingar. Förslag på 

åtgärder från de anhöriga beskrevs många gånger mötas av kommentarer som: ”we don’t take 

any orders from you” (Pejlert, 2001, s.199). 

  Vidare upplevde de anhöriga att bättre information om medicinering och behandling 

möjliggjorde för dem att vara ett bättre stöd för sina sjuka anhöriga, bland annat genom att ha 

uppsikt över att medicinen togs regelbundet (Pollock et.al, 2004).   

 

Nobody ever tells you anything, and I think in the early stages you need a lot of support and you need a 
lot of information and explanation and so on…I needed information about the course of the illness, the 
medicines, the symptoms…people don’t know anything about schizophrenia and they think it’s a dual 
personality, don’t they? (Knudsen & Coyle, 2002, s.177) 

 

  De anhöriga beskrev svårigheterna i att bli delaktiga och att göra sin röst hörd i diskussioner 

och beslut rörande behandling (Pollock, Grime, Baker & Mantala (2004). 

Vid deras försök till samarbete med vårdpersonalen, upplevde många anhöriga att de blev 

uppfattade som ett hot mot vårdteamets expertis och professionalism, och att de därför möttes 

av en defensiv attityd (Wilkinson & McAndrew, 2008). En källa till irritation var även en del 

sjuksköterskors åsikt att de kände klienten bättre än de anhöriga (Pejlert, 2001). De anhöriga 

upplevde att det var de som var experter i form av att känna deras sjuke anhörige, och därmed 

bäst förstod personen bakom sjukdomen (Wilkinson & McAndrew, 2008). 
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I’m his wife. I’ve lived with him for thirty years. I know him better than anybody. I’m not questioning 
what they do, I’m not complaining, I’m just trying to help make it easier for everybody (Wilkinson & 
McAndrew, 2008, s.397). 
 

 

  De anhöriga beskrev känslan av att deras kunskap inte togs till vara av vårdpersonalen 

(Sjöblom et.al, 2008, Wilkinson & McAndrew, 2008). Vidare beskrevs den maktlöshet som 

de närstående upplevde efter att i flera år ha känt sig maktlösa inför mötet med vården, och att 

de till slut, mer eller mindre, resignerat (a.a.). 

  När deras kunskap togs tillvara och användes i omvårdnaden av deras sjuke anhörige, 

upplevde de anhöriga detta som mycket positivt (Sjöblom et.al, 2008). Anhörigas delaktighet 

i vårdprocessen upplevdes då som en delad förståelse och tillät en trygg utveckling, både som 

individ och som en del av det terapeutiska systemet (Piippo & Aaltonen, 2008). Detta bidrog 

till att de anhöriga, deras sjuke anhörige och vårdpersonal, tillsammans upplevde en acceptans 

för olika sorters kunskap. Genom samarbete och delaktighet ökade känslan av att de anhöriga 

eget vårdbehov blev tillgodosett och därmed minskade deras oro och börda avsevärt (a.a.). De 

öppna samtalen och att bli tagen på allvar ökade tilliten för både vårdpersonal, och gentemot 

den sjuke anhörige. De anhöriga upplevde även att det blev lättare att hantera sina egna liv 

genom sin medverkan. Att bli medveten om de svårigheter som deras sjuke anhörige gick 

igenom beskrevs ibland som chockartat, men var samtidigt ett nödvändigt steg för att 

möjliggöra ett sätt att gå vidare med sina liv (a.a).    

 

I think it has been very important for me. We do not speak like this at home, not as deeply as we speak 
here. It is good for me to participate in decisions and participate in discussions, I do understand things 
differently (Piippo & Aaltonen, 2008, s.2006).  

 

 

8.2 Anhörigas nya vardag 

När chocken lagt sig hos de anhöriga, och de gradvis insåg att de kanske kommer att få leva 

med psykossjukdomen för resten av sina liv, övergick känslorna i sorg. De anhöriga använde 

sig av olika strategier för att hantera sina liv, som en kompensation för de olika praktiska och 

känslomässiga problem som ständigt uppstod. En realitet som gör att psykossjukdomen 

påverkar personerna runtomkring, inte bara individen som är psykossjuk, är den ökade 

prevalensen av sjukdom hos anhöriga. 
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8.2.1 Ett sorgearbete 

De anhöriga sörjde mest av allt den person som deras sjuke anhöriga hade kunnat bli, om de 

inte insjuknat (Nyström & Svensson, 2004, Pejlert, 2001).  

  Den sorg som beskrevs i att se sin sjuke anhöriga leva med psykossjukdomen och dess 

konsekvenser visades i tre dimensioner (Milliken, 2001). De anhöriga beskrev sorgen över 

personen som var borta men som inte var död; de sörjde det liv deras sjuke anhöriga nu levde; 

och deras sorg pågick ständigt med en minimal upplösning. De anhöriga beskrev en ”berg-

och-dalbana” av känslor som korrelerade med de upp- och nedgångar som sjukdomen orsakat 

(a.a.). Deras sorg följdes konsekvent av ett cykliskt förlopp, som vid olika tillfällen 

kännetecknades av skuld, förnekelse, hopp, förtvivlan, ilska och depression – ett pågående 

mönster som kallas för en ”rättighetsberövad sorg” (a.a.). 

  Anhöriga beskrev att våld var det vanligast förekommande beteendeproblemet (Ferriter & 

Hubands studie, 2003). Trots våldsamheter mot familjemedlemmar valde de att inte 

polisanmäla och skyddade istället sin psykossjuke anhörige. Många upplevde det som att 

våldet normaliserades och att de därför inte heller kunde bedöma riskerna (a.a.). 

  

We’ve being dealing with this for 8 years…getting use to it  (Ferriter & Huband, 2003, s.555). 

 

  Sorgen följdes av mer eller mindre konstanta känslor av ångest och oro. Hur skulle framtiden 

se ut när de inte längre fanns kvar som stöd? (Nyström & Svensson, 2004, Pejlert, 2001). 

 

8.2.2 Att hitta ett nytt förhållningssätt 

Många anhöriga beskrev den mödosamma process som ledde fram till olika effektiva 

copingstrategier (Knudson & Coyle, 2002, Milliken, 2001). Den största svårigheten upplevdes 

av de anhöriga i det faktum att deras sjuke anhörige var så beroende av dem. 

  De anhöriga beskrevs använda sig av två typer av copingstrategier, vilka inriktade sig mot 

att försöka hantera eller minska känslomässig stress hos anhöriga. Problemfokuserade 

strategier gick ut på att engagera sin sjuke anhörige i aktiviteter eller uppmuntra till personliga 

intressen, medan de känslofokuserade strategierna innebar att försöka uppnå en acceptans 

(Knudson & Coyle, 2002). En anhörig som använder sig av den problemfokuserade strategien 

berättar:  
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I spent a lot of time trying to find something which he would be interested in, you know…I bought him a 
camera, you know – ’Why don’t you learn to be a photographer?’ – and pointed him at that direction… 
We got more and more disappointed that we could not succeed in doing that. (Knudson & Coyle, 2002, 
s.173) 

 

   Personer med psykossjukdom behöver ofta, förutom emotionellt stöd, även ett praktiskt stöd 

då det gäller boendeform, ekonomi och kontakter med läkare. Många anhöriga tog därför på 

sig rollen som praktiskt stöd vilket fungerade som ett sätt att hantera sin livssituation, en 

medveten strategi där man delvis återtog den förlorade kontrollen över sitt liv (Nyström & 

Svensson, 2004, Pejlert, 2001, Milliken, 2001).  Även samarbete med andra anhöriga om hur 

man kunde påverka vården och att vara den psykossjuke personens advokat sågs som sätt att 

hantera svårigheter (Pejlert, 2001).  Anhöriga beskrev hur informationssökning, där man läste 

allt man kom över om det aktuella problemet, som en form av överlevnadsstrategi (Sjöblom 

et.al, 2008, Milliken, 2001). 

  Samtidigt som de beskrev en gradvis ökande acceptans av deras sjuke anhöriges 

psykossjukdom, upplevdes försöken till att motivera sin anhöriga avta. Många belyste vikten 

av denna acceptans då den inte bara ökade deras eget välbefinnande, utan även hade positiva 

effekter på deras sjuke anhöriga (Knudson & Coyle, 2002, Pejlert, 2001). En anhörig beskrev 

hur det känslofokuserade sättet minskade hennes ångest inför sin sjuke anhöriges beteende: 

 
 ‘What is he doing that for?’ all the time instead of just letting it be. So that caused a conflict for me – my 
own thought on that one…It’s just to let him be and that seems to have helped in a way – total 
acceptance. It’s helped me feel better about it – now I don’t worry so much. (Knudson & Coyle, 2002, 
s.174) 

 

  En del anhöriga skrev om sina upplevelser av sjukdomen, i dagböcker eller som poesi, i ett 

slags terapeutiskt syfte (Milliken, 2001). Många berättar om hur de grät, en del gjorde det 

under flera år och en del fortsatte att göra det. Gråten var ett sätt att minska på frustration och 

spänningar, men de grät också av skuld och sorg (a.a.).  

 

Sometimes when I read the stuff, I wonder how I could have endured such pain (Milliken, 2001, s.159).  

 

  För en del anhöriga beskrevs processen mot acceptans, mer som en utveckling från sociala 

jämförelser. För att öka på sitt eget självförtroende och acceptera det de inte kunde ändra på, 
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jämförde de sig med andra personer, som hade det ännu värre än de själva (Knudson & Coyle, 

2002).  

  Det sociala stödet som man fick från andra anhöriga i schizofreni föreningar beskrevs som 

ovärderliga (Pejlert, 2001, Sjöblom et.al, 2008, Milliken, 2001,Knudson & Coyles, 2002). 

Självhjälpsgrupperna upplevdes som både ett informativt och emotionellt stöd. Även 

studiecirklar om psykossjukdomar beskrevs ha en liknande effekt (Milliken, 2001). 

För några få upplevdes självhjälpsgrupperna som jobbiga, när de fick en plötslig insikt i att 

sjukdomen kan innebära ett livslångt lidande (Knudson & Coyles, 2002). 

  En mängd olika erfarenheter beskrevs av bemötanden från andra släktingar och vänner. En 

del upplevde ett stort stöd i sitt sociala nätverk, och det var oftast från de personer som hade 

egna erfarenheter av psykisk ohälsa. En del anhöriga upplevde att det inte fanns något stöd 

tillgängligt, andra anhöriga berättade om motviljan att söka stöd. De flesta beskrev att detta 

berodde på deras upplevda stigmatisering kring psykossjukdom, och att detta var den största 

faktorn till deras sociala isolering (a.a.).  

  Andra copingstrategier som användes hade fokus på positiva livsaspekter, som att vara 

involverad i sina egna intressen och hoppet om ett bättre liv för personen med psykossjukdom 

(Pejlert, 2001).   

 

8.2.3 Konsekvenser av sjukdomen 

Bördan som upplevdes av anhöriga som vårdade skapade stress, sömnsvårigheter, psykiska 

problem och även fysiska sjukdomar (Milliken, 2001). Känslor av förnedring, förlust av 

självkänsla, känslor av hopplöshet och maktlöshet, upplevdes alla som bidragande orsaker till 

psykosomatiska sjukdomar hos de anhöriga (Nyström & Svensson, 2004, Wilkinson & 

McAndrew, 2008, Milliken, 2001).  

 

I have insomnia; I’m up in the middle of the night; I’m up several times in the night. My whole life is 
centered around managing my emotional pain (Milliken, 2001, s.161). 

 

  Några av de fysiska följdsjukdomar som beskrevs i studien var ett tryck över bröstet, 

allvarlig och tidig osteoporos, högt blodtryck och övervikt (Milliken, 2001). Även den 

ekonomiska bördan var påtaglig då mer än hälften av de insjuknade fortsatte att bo kvar 

hemma efter sin sjukdomsdebut utan att bidra till familjens försörjning (Knudson & Coyle 

2002). 
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  Många minskade på sin arbetstid från heltid till deltid, eller slutade arbeta helt, för att kunna 

ta hand om sina sjuke anhörige, vilket ökade konsekvenserna av en tung ekonomisk börda 

(Milliken, 2001). För en del upplevdes arbetet förbättra stressen som associerades med att ge 

omvårdnad till sin sjuke anhörige. Den maktlöshet som upplevdes, beskrevs som värre än att 

vara vilse i en tunnel där de inte kunde se något ljus (a.a.). 

 

You have no idea which way to go to reach the end or whether there even is one. The worst thing about it 
is that you cannot see a solution. It’s just going to be an ongoing problem (Milliken, 2001, s.157). 
 

  Avslutningsvis visade resultatet att många anhöriga, trots allt, hade fått en bättre förmåga att 

hantera sina egna personliga problem som ett resultat utav alla kriser och svårigheter de 

tvingats gå igenom. De upplevde att deras personligheter hade utvecklats efter flera år av 

ödmjuka reflektioner över vad som verkligen betyder något i livet (Ferriter & Huband, 2003).   

 

9 Diskussion 

Diskussionsdelen presenteras i en metoddiskussion och resultatdiskussion med anknytning till 

Travelbees omvårdnadsteori.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Eftersom vår uppsats är ett vårdvetenskapligt arbete så har vi endast använt oss av 

vårdvetenskapliga artiklar, varav de flesta har en fenomenologisk eller hermeneutisk ansats, 

ofta i en kombination. Databaserna vi använt oss av är Academic Search Premier, Medline 

och Cinahl, och vid sökningarna återkom vissa artiklar flera gånger, varför vi tror att vi har 

fått med aktuell forskning i ämnet. De träffar som sökorden gav har varit artiklar från 

europeiska samt nordamerikanska länder. Det är möjligt att vår studie hade fått ett annat 

resultat om vi inte exkluderat de artiklar som var gjorda utanför västerländska länder. 

Relevant forskning kan ha gått förlorad då vi endast sökt efter artiklar med full text och 

därmed uteslutit artiklar som inte finns att tillgå i full version på nätet. Vi har endast använt 

oss av artiklar som är publicerade från år 2000 och framåt, därför att vi anser att ny forskning 

är mer relevant och visar en aktuell kunskapsnivå. Alla artiklar har varit publicerade på 

engelska och då det inte är vårt modersmål har vi använt oss av språklexikon för en riktig 

översättning. Trots detta kan information och nyanser ha gått förlorade vid tolkningen från 
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engelska till svenska. Engelska citat har citerats på engelska för att undvika en förvrängning 

av innebörden.  

  Texten har lästs igenom flera gånger av båda författarna och tillsammans har vi analyserat 

det insamlade datamaterialet, för att så långt det är möjligt, minimera riskerna med personliga 

tolkningar. Kategoriseringen av teman gjordes i tre steg för att få så sanningsenliga kategorier 

som möjligt och därmed stärka trovärdigheten. Resultatet visar på erfarenheter som kan 

förekomma hos andra personer i liknande situationer. Därmed visar resultatet att det är 

överförbart till personer som hamnar i livssituationer där hela tillvaron förändras genom en 

anhörigs insjuknande i psykossjukdom. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas erfarenheter av hur det är att leva med en person 

med psykossjukdom, och därmed uppnå en ökad förståelse. Analysresultatet visade på att 

tiden för insjuknandet, för de allra flesta, upplevdes som en traumatisk och omvälvande tid i 

livet. De anhöriga delar in familjehistorien i tiden före och efter sjukdomen. 

 Oftast hade de inte någon som helst kunskap om psykossjukdom och de förstod därför inte 

vad det var som hände med deras sjuke anhörige. I en tid av kaos, och då behovet av 

information och stöd var som störst, hade de anhöriga oftast ingen att vända sig till och de 

skuldbelade ofta sig själva för att ha förorsakat sjukdomen. Känslan av skuld förstärktes i 

vissa fall ytterligare i mötet med vårdpersonal, som kunde antyda att det var de anhöriga som 

orsakat sjukdomen, eller där de helt ignorerades. Anhöriga behov av delaktighet i 

omvårdnaden kring deras sjuke anhörige uteblev ofta och de känslomässiga bördor som 

beskrevs i resultatet upplevdes mestadels som någonting negativt. Det sociala stöd som 

upplevdes ovärderligt av de anhöriga var det informativa och emotionella stöd de fick av 

andra anhöriga i självhjälpsgrupper och föreningar. 

  Vid tiden för insjuknandet fanns det ett stort behov av stöd och information hos de anhöriga, 

som ofta beskrev insjuknandet som en oväntad och skrämmande situation. Vetskapen om att 

det finns någon som är beredd att hjälpa och förklara kan då vara ett stort stöd. I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår det att identifiera och reflektera över behov även 

hos anhöriga, informera och undervisa dem, och att sjuksköterskan förvissar sig om att den 

givna informationen förstås (Socialstyrelsen, 2005). 
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  Det har arbetats fram en teoretisk arbetsmodell för vårdpersonal, speciellt utformad efter de 

anhörigas behov (Gavois, 2006). Modellens fyra steg är att vara närvarande, att lyssna, att 

dela och empowerment, och dessa fyller anhörigas behov av stöd i olika krissituationer. Den 

ökade kunskapen och förståelsen som anhöriga får genom detta samspel stärker 

självförtroendet och ökar även deras medvetenhet om hur de kan förhålla sig till sin sjuke 

anhörige. Man betonar vikten av att de anhöriga får hjälp att ta sig igenom kriserna, och att 

detta stöd är avgörande för deras förmåga att hantera situationen och minska familjens börda 

Speciellt för personer som har en anhörig som nyligen insjuknat, kan detta stöd vara 

avgörande för hur de i framtiden kommer att klara av att hantera sina liv och stötta sin sjuke 

anhörige. Att de anhöriga kände sig utestängda från aktiviteterna på sjukhuset då deras behov 

av stöd var som störst, resulterade i ett utanförskap (a.a.). Genom att redan från början 

integrera de anhöriga, fråga efter hur de mår och lyssna på vad som skulle kunna hjälpa dem i 

den nya situationen, kan man få dem att känna sig delaktiga i vården. Att stödja anhöriga 

innebär att som sjuksköterska aktivt initiera till samtal, och att uppmuntra dem till att höra av 

sig vid olika funderingar eller svårigheter. Genom den tidiga informationen blir de anhöriga 

bättre förberedda på hur deras medverkan kan komma att se ut. Detta gör att de hanterar sin 

livssituation bättre mot acceptans och utveckling. Att de anhöriga har ett stort behov av stöd 

styrks även av sjuksköterskorna i Sjöblom, Pejlert & Asplund (2005), de menar att det mer är 

en fråga om hur detta stöd ska utformas. Sjuksköterskorna anser också att behovet av stöd 

varierar, beroende på vilken kontakt de anhöriga har med den psykiskt funktionshindrade. För 

anhöriga som inte delar vardagen med den psykossjuke behövs kanske inte samma stöd, som 

för de som lever nära sin sjuke anhörige. Travelbee menar att det är genom relationen och 

engagemanget som sjuksköterskan visar sin omsorg, och att det är en viktig del av god vård 

(Kirkevold, 2000). Därmed kan sjuksköterskan stötta både patienter och deras anhöriga till att 

lättare uthärda sjukdom och lidande (a.a.). De anhöriga hade tillbringat långa perioder i svåra 

situationer och de hade oftast inte haft någon att prata med om detta. Därför ansåg 

sjuksköterskor att det fanns ett stort behov av att någon lyssnade till de anhöriga (Sjöblom 

et.al, 2005). I analysen framkom att anhöriga upplevde svårigheter i kommunikationen med 

vårdpersonal i samband med att sjuksköterskor använde sig av tystnadsplikten som ursäkt för 

vidare samtal. För att sjuksköterskan ska kunna skapa en vårdrelation med de anhöriga är en 

öppen och direkt dialog viktig. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar de anhöriga om 

vad sekretess innebär, så att dem förstår att det finns situationer då de inte kan ta del av 
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information som berör patienten. Är de anhöriga medvetna om detta så kan missförstånd 

undvikas där de får en känsla av att de lämnas utanför eller ignoreras. Att bli ignorerad kan 

annars bidra till ökade känslor av hopplöshet varför det är viktigt att sjuksköterskan stöttar 

och hjälper de anhöriga att bibehålla hoppet. Detta stöds av Travelbee (1971) som menar att 

individen behöver hjälp med att bibehålla sitt hopp, och att detta kan uppnås genom att de 

känner förståelse och stöd från sin omgivning. Detta stöds i studien Sjöblom et.al, 2005, där 

anhörigas upplevda svårigheter att kommunicera och samarbeta med sjuksköterskor, även av 

sjuksköterskorna ofta ansågs bero på det etiska dilemmat kring sekretess och tystnadsplikt.   

  Enligt Travelbee ska den professionella sjuksköterskan använda sig av sig själv som redskap 

i interaktionen mellan patient och anhöriga, för att kunna förstå och möta familjens unika 

behov. Omvårdnadsbegreppet beskrivs som en mellanmänsklig process där den professionella 

sjuksköterskan ser individen som unik, och där den primära uppgiften är att hjälpa individen 

utifrån dennes specifika förutsättningar att förebygga, hantera, bemästra samt finna mening i 

sjukdom och dess lidande (Kirkevold, 2000). I resultatet framkom att man genom öppna 

samtal tillsammans med sjuksköterskan ökade de anhörigas känsla av delaktighet och att 

deras börda minskade avsevärt. Detta gjorde att de anhörigas liv blev lättare att hantera, och 

att finna mening i lidandet var ett nödvändigt steg för att kunna acceptera och gå vidare med 

sina liv. Det är inte sjukdomen eller lidandet i sig som för någon mening med sig, menar 

Travelbee (1971), utan det är först när individen tagit sig igenom situationen som 

erfarenheterna och upplevelserna kan leda till en känsla av mening. Genom denna förmåga 

kan varje enskild individ uppnå en hälsosam självutveckling (a.a.). 

  I analysen fann vi att anhöriga upplevde att kommunikationen med sjuksköterskan var 

otillräcklig i många fall. Det beskrevs hur anhöriga ofta upplevde skuld och skam över att ha 

en psykossjuk familjemedlem, och att detta också innebar en stor belastning. I Svensson 

(2002) styrks detta då många anhöriga beskrev upplevelsen av stigmatisering då de kände sig 

skuldbelagda från både vårdpersonal och samhället i stort. En kritisk attityd från 

sjuksköterskan mot de anhöriga, kan betyda att deras skuldkänslor förstärks ytterligare. 

Vårdpersonal inom psykiatrin bör ha en ökad medvetenhet om hur deras attityder påverkar, en 

större förståelse och kunskap kring hur man bättre bemöter anhöriga när en familjemedlem 

drabbats av psykossjukdom.  

  Att de anhöriga är mer delaktiga i behandlingen är viktigt för att uppnå en delad förståelse 

mellan alla inblandade. Analysen visar att gemensamma diskussioner mellan patient, anhöriga 
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och vårdpersonal är en väg som möjliggör detta. Vårdpersonalens förståelse för patienten sågs 

ur ett nytt perspektiv när de fick ta del av anhörigas beskrivning av patientens tidigare 

levnadshistoria. Kommunikationen och samtalet är för Travelbee av central betydelse och är 

ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att uppnå god omvårdnad (Kirkevold, 2000). Där 

förmedlas verbala och icke-verbala tankar, känslor och behov. Enligt Travelbee är 

kommunikationen målinriktad vilket gör det möjligt för sjuksköterskan att etablera en 

mellanmänsklig relation till individen, och därmed tillgodose dennes behov (a.a). I 

diskussionerna tillsammans med vårdpersonalen ökade även tryggheten och förståelsen 

mellan patient och anhöriga.  

  Ur resultatanalysen framkom även att de anhöriga, på grund av den känslomässiga bördan, 

ofta omstrukturerade sina liv. De beskrev känslor av skam över den sjuka personens beteende, 

vilket gjorde att många undvek andra människor, på grund av de stigman som fanns kring 

sjukdomen. Enligt Corrigan (2004) och Östman & Kjellin (2002) är stigman kring 

psykossjukdomar ett stort hälsoproblem, då det ofta resulterar i låg självkänsla och dåliga 

familjerelationer. Stigmabegreppet är kopplat till värderingar av sociala roller och handlar om 

social utstötning (Ljungqvist & Jenner, 2009). Många anhöriga nedvärderas konsekvent enligt 

denna sociala konstruktion, och blir därmed betraktade som mindre värda och ses inte som 

riktigt hela människor (a.a.). I och med att deras sociala liv med vänner och andra anhöriga 

begränsades, beskrevs emotionella svårigheter och känslan av isolering. För den som upplever 

negativa förändringar kan hoppet möjliggöra ett sätt för att bättre hantera sin livssituation. 

Hoppet beskrivs av Travelbee (1971) som en resurs när individens välbefinnande hotas. 

Enligt denna omvårdnadsteori är hoppet också beroende av att vi har andra människor i vår 

närhet, vilket sjuksköterskan kan underlätta genom att vara närvarande och lyssna till de 

anhöriga (a.a.). Betydelsen av att ha andra människor i sin närhet som förstår, belyser man 

även i Svensson (2002).  Intresseorganisationer som Schizofreniföreningen (IFS) har under 

lång tid varit ett stort stöd för anhöriga där de träffar andra anhöriga i samma situation. Detta 

styrks även i Gavois (2006) som belyser att mötet med andra anhöriga i liknande situation 

ökar möjligheterna till empowerment genom att utbyta erfarenheter, att ge och få stöd och 

förståelse. De som deltog i anhöriggrupper beskrev en känslomässig lättnad i samtalen om 

deras upplevelser och att de även fick råd om hur de kunde bemöta deras sjuke anhörige (a.a.).  

  Författarna anser att om anhöriga ges tillfälle att lära sig förstå patientens situation, ökar 

också möjligheterna för dem att stödja och hjälpa patienten. Information om vilken typ av 
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behandling som planeras kan ge de anhöriga en möjlighet till att själva komma med 

synpunkter, vilket kan hjälpa sjuksköterskan vid utformningen av omvårdnaden. 

Anhörigutbildning enskilt eller i grupp bör användas och erbjudas till anhöriga för att öka 

deras förståelse för den psykossjukes beteende och förmågan att tidigt känna igen 

sjukdomstecken. Författarna föreslår därför att vårdpersonal bör erbjuda utbildning till de 

anhöriga, som ett sätt att informera, vilket ger ökad kunskap om sjukdomen, dess symtom, 

behandling och konsekvenser.  

 

 

10 Slutord 

Att vara anhörig till en psykossjuk person innebär ett stort lidande och behovet av information 

och kunskap om psykossjukdom är stort. Att som anhörig vara helt ensam om den stress och 

oro som psykossjukdom innebär, har också gjort att de upplever ett utanförskap. Inte bara den 

som är sjuk utan även de anhöriga är drabbade av psykossjukdomen, varför ett mer 

familjecentrerat synsätt skulle möjliggöra en optimal delaktighet för alla inblandade.  På 

grund av behovet av en ökad involvering av anhöriga i den psykiatriska vården är det av vikt 

att sjuksköterskan initierar diskussioner för att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras 

roller och funktioner i vården. Sjuksköterskan bör reflektera mer över kontakten med, och hur 

de kan ta tillvara på de anhöriga som en resurs. Genom att sjuksköterskan för fler öppna 

samtal skapas bättre förutsättningar för att anhöriga ska känna sig bekräftade och delaktiga i 

den psykossjukes vård. Behovet av informativt stöd till anhöriga kan förbättras genom att 

utbilda anhöriga om psykossjukdom i grupp. Vi önskar att studiens resultat kan bidra till att 

motivera till förändringar av rutiner gällande anhöriga kontakten i vården och bidra med 

kunskap till vårdpersonal för att på bästa sätt bemöta de anhöriga, och vi hoppas även att den 

kommer att ha betydelse för personen som lider av psykossjukdom.  
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Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 
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Ferriter, M., 
& 
Huband, N 

Experiences 
of 
parents with 
a son 
or daughter 
suffering 
from 
schizophren
ia. 

2003, England. 
Journal 
of Psychiatric 
and 
Mental Health 
Nursing 10, 552-
560. 

Belysa 
erfarenheter av 
den känslomässiga 
bördan hos föräldrar 
till barn som lider av 
schizofreni, och som 
vårdats på en 
rättspsykiatrisk 
avdelning.  

Kvalitativ studie, 
föräldrar till 22 
patienter med 
diagnostiserad 
schizofreni, som 
vårdas på en 
rättspsykiatrisk 
avdelning, har 
intervjuats. 

Den vanligaste 
reaktionen hos 
föräldrarna var stress, 
vilsenhet och rädsla.  
Anhöriga och 
stödgrupper ansågs vara 
ett större stöd än  
professionella enheter. 

Knudson B, 
Coyle A. 

Parents 
experiences 
of caring 
for sons and 
daughters 
with 
schizophren
ia: a 
qualitative 
analysis of 
coping. 

2002, UK, 
European 
Journal of 
psychotherapy, 
counselling & 
Health 5,169- 
183. 

Belysa närståendes 
upplevelser av att 
vårda en 
familjemedlem 
med diagnosen 
schizofreni och olika  
coping strategier. 

Kvalitativ studie 
som gjordes med 
hjälp av semi-
strukturerade 
intervjuer av åtta 
anhöriga till 
personer med 
schizofreni 

Negativa symptom 
upplevdes som den 
största bördan och 
copingstrategierna 
skiftade mellan 
problem- och 
känslofokuserade. De 
upplevde en stor brist på 
stöd från sina sociala 
nätverk och psykiatrin.  

Milliken, P.J. Disenfranch
ised 
mothers: 
Caring for 
an adult 
child with 
schizophren
ia. 

2001, Canada, 
Health Care for 
Women 
International 22, 
149-166. 

Syftet med studien var 
att undersöka vilken 
påverkan 
omvårdnaden av deras 
vuxna sjuka barn hade 
på deras egen hälsa.  

Kvalitativ studie 
med individuella 
intervjuer av 16 
mödrar, grounded 
theory. 

Mödrarna upplever 
stress, skam och sorg, 
vilket slutligen påverkar 
deras hälsa negativt. 

Nyström, M., 
& Svensson, 
H. 

Lived 
experiences 
of being a 
father of an 
adult child 
with 
schizophren
ia. 

2004, Mental 
Health Nursing 
25, 363-380. 

Syftet med studien var 
att analysera och 
beskriva de levda 
erfarenheterna av hur 
det är att vara far till 
ett vuxet barn med 
schizofreni. 

Kvalitativ metod 
användes i 
intervjuer av sju 
män med 
erfarenhet av att 
vara pappa till ett 
vuxet barn med 
schizofreni. 

Resultatet presenteras i 
åtta olika teman: balans 
mellan sorg och 
acceptans vilket är en 
livslång process som 
gradvis utvecklas. 
 

Pejlert, A. Being a 
parent of an 
adult son or 
daughter 
with severe 
mental 
illness 
receiving 
professional 
care: 
parents’ 

2001, Sweden, 
Health and 
Social Care in 
the Community 
9, 194-204. 

Syftet var att belysa 
föräldrars omsorg och 
vård av deras vuxna 
son eller dotter, med 
en allvarlig psykisk 
sjukdom, i en 
vårdmiljö. 

En kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
ansats användes 
vid narrativa 
intervjuer av de 
anhöriga. 

Ur resultatet framkom 5 
teman: (1) Leva med 
sorg, ångest och 
konstant oro (2) leva 
med skuld och skam (3) 
vårdrelation- komfort 
och umbäranden (4) att 
förlika sig med 
svårigheter (5) hopp om 
ett bättre liv för sitt 
vuxna barn. 
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narratives.  
 

Piippo, J., & 
Aaltonen, J. 

Mental 
health and 
creating 
safety: the 
participatio
n of 
relatives in 
psychiatric 
treatment 
and its 
significans. 

2008, Finland, 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 18, 
2003-2012. 

Att upptäcka 
betydelsen av 
anhörigas deltagande i 
en särskild 
behandlingsprocess 
som kallas the Need-
Adapted Approach. 

Kvalitativ metod 
baserad på 
grounded theory 
approach, 
intervjuer av 10 
patienter, deras 
anhöriga och ett 
multi-
professionellt 
team. 

7 teman framkom och 
ett huvudtema: säkerhet: 
(1) delad förståelse, (2) 
nya relationer, (3) 
livsstrategier, (4) 
uteslutning (5) behov av 
enskilda samtal, (6) vem 
eller vad ska man tro 
på?, (7) hemlighålla 
sjukdomen. 

Pollock, K., 
Grime, J., 
Baker, E., & 
Mantala, K. 

Meeting the 
information 
needs of 
psychiatric 
inpatients: 
Staff and 
patient 
perspective
s. 

2004, UK, 
Journal of 
Mental Health, 
13, 389-401. 

Syftet är att undersöka 
patienters behov av 
information, sett ur 
både anhörigas, 
patienters och 
vårdarnas perspektiv. 

Kvalitativ studie 
där 90 deltagare 
delades in i 14 
fokusgrupper och 
intervjuades. 

Resultatet visade på att 
fokusgrupperna  tyckte 
att informationen till  
patienterna borde 
förbättras. Vårdarna var 
dock något ambivalenta 
kring frågan, anhöriga 
och patienter 
prioriterade den mer. 

Sjöblom, L-
M, Wiberg, 
L, Pejlert, A, 
Asplund, K. 

How family 
members of 
a person 
suffering 
from mental 
illness 
experience 
psychiatric 
care. 

2008, Sweden, 
International 
Journal of 
Psychiatric 
Nursing 
Research, 14, 1-
13. 

Beskriva anhörigas 
erfarenheter av den 
formella 
psykiatrivården. 

Kvalitativ metod 
användes med 4 
fokusgrupper. 

4 teman framkom: (1) 
besvikelse över den 
psykiatriska vården, (2) 
behovet av förståelse 
och samarbete med 
vården, (3) en positiv 
känsla av vården och 
hur dem personligen 
medverkar till detta, (4) 
att bli utsatt för 
förutfattade meningar. 
 

Wilkinson, 
C., & 
McAndrew, 
S. 

“I’m not an 
outsider, 
I’m his 
mother!” A 
phenomeno
logical 
enquiry into 
carer 
experiences 
of exclusion 
from acute 
psychiatric 
settings. 

2008, Australia, 
International 
journal of 
Mental Health 
Nursing, 17, 
392-401. 

Att förstå, från de 
anhörigas perspektiv, 
de subjektiva 
erfarenheter ifrån när 
deras anhöriga var 
intagna på psykiatrins 
akutmottagningar 

Kvalitativ metod 
med hjälp av 
djupintervjuer och 
med 
fenomenologisk 
ansats. 

4 teman framkom: (1) 
maktlöshet, (2) känsla 
av isolering, (3) behov 
av att bli erkänd och 
uppskattad och (4) 
önskan om samarbete. 
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Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2    

Databas Sökord Antal träffar Övrigt  Använda 

Cinahl 

2010-09-13 

Schizophrenia 

AND parents 

55 Full text and 
peer reviewed 

2 

Cinahl 

2010-09-13 

Family AND 

psychiatric care 

499 Full text and 
peer reviewed 

2 

Cinahl. 

2010-09-15 

Relatives AND 

experience AND 

psychiatric 

14 Full text and 
peer reviewed 

2 

Medline  

2010-09-15 

Relatives AND 

experience AND 

psychiatric 

AND 

schizophrenia 

2 Full text and 
peer reviewed 

0 

Medline  

2010-10-06 

Relatives AND 

experience AND 

psychiatric  

27 Full text  
 

1 

Academic 

Search Premier 

2010-10-07 

Relatives AND 

experience AND 

schizophrenia 

21 Full text and 
peer reviewed 

1 

Academic 

Search Premier 

2010-10-07 

Family AND 

experience AND 

schizophrenia 

89 Full text and 
peer reviewed 

1 

 

 


