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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund: 

I sjuksköterskeutbildningen betonas betydelsen av samarbete med patienters 

anhöriga. I takt med att synen på psykisk ohälsa förändrades avvecklades den 

institutionsbaserade vårdformen. 1995 års psykiatrireform syftade till att stärka 

dessa patienters rättigheter och ställning i samhället 

Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att ha en närstående med psykisk ohälsa. 

Metod: En litteraturöversikt gjord enligt Fribergs (2010) metod för litteraturöversikter. 

Efter sökningar i databaserna Academic search premiere, Cinahl Plus with Full 

Text, Medline och PsychInfo valdes tolv kvalitativa artiklar för att analyseras. 

Den teoretiska referensramen för arbetet är Katie Erikssons lidandebegrepp. 

Utifrån det har författarna svarat på två frågeställningar: 1)På vilket sätt 

påverkas anhörigas livvsituation och vad får det för konsekvenser? 2)Vad kan 

sjuksköterskan göra för att lindra anhörigas lidande?  

Resultat: Anhöriga bär i det tysta ett tungt ansvar i vården av sina närstående. Ansvaret 

genererar känslor av förlust, sorg, ensamhet, oro, frustration, skuld och 

självuppoffring. Många upplever att samarbetet med vården inte fungerar. 

Information, möjlighet till involvering, samt god vårdtillgänglighet efterfrågas. 

Anhöriga söker sig bortom vården för att hitta sätt att hantera situationen.  

Diskussion: Trots att vården skall arbeta för att inkludera anhöriga i vården av sina 

närstående upplever anhöriga dåligt bemötande. Brister i information, 

tillänglighet och involvering leder hos de anhöriga till ökat lidande. Orsak till 

denna upplevda ovilja till samarbete skulle kunna vara att det psykodynamiska 

synsättet med familjen som sjukdomsorsak lever kvar.   

Nyckelord: Anhöriga, upplevelse, psykisk ohälsa, lidande 

Keywords: Next of kin, experience, mental illness, suffering  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Background: 

In the nursing education the importance of cooperation with the patients next  

of kin is emphasized. Following the changed view on mental illness the 

institutionalized mental care was phased out. The psychiatric reform of 1995 

aimed to reinforce the psychiatric patients rights and positions in the society. 

Aim: To describe the experiences of the next of kin of mentally ill persons.   

Method: A literature review was performed according to Fribergs (2010) method for 

literature review. After searches performed in the databases Cinahl Plus with  

Full Text, Academic search premiere, Medline and PsychInfo twelve  

qualitative articles were choosed for analyzis. The theoretical framework of the 

review is Katie Eriksson’s concept of suffering.Based on her theory the authors 

have answered following questions: 1) In what way is the next of kins life and 

situation affected and what are the consequences? 2) How can a nurse ease the 

suffering of the next of kin?  

Result: The next of kin carry a big responsibility in the care. The responsibility creates 

feelings of loss, sorrow, loneliness, worry, frustration, guilt and self 

affacement. The next of kin experience the cooperation with health care 

malfunctioning. Information, involvement and availability are desirable 

features of the health care. The next of kin tend to look beyond the health care 

to find support.  

Discussion: Despite guidelines for involving the next of kin in care, they experience bad 

encounter in contact with formal care. Lack of information, availability and 

involvement leads to increased suffering for the next of kin. A possible reason  

for the experienced unwillingness of cooperation could be that the  

psychodynamic point of view regarding the family as a cause of disease is 

maintained in the psychiatric care.    

Keywords: Next of kin, experience, mental illness, suffering 
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1. Inledning 

I sjuksköterskeutbildningen poängteras vikten av bemötande och samarbete med patienters 

anhöriga. Under de verksamhetsförlagda utbildningarna upplevde vi att detta tillämpas i 

praktiken och till hög grad utövas på vårdavdelningarna, med undantag för den slutna 

psykiatriska vården. Där såg vi endast ett fåtal exempel på samarbeten mellan vårdteam och 

anhöriga. Skillnaden upplevdes stor och en undran väcktes om varför involvering av anhöriga 

inte tycks ske i samma utsträckning inom den psykiatriska vården som inom den somatiska.  

Under fem veckors verksamhetsförlagd utbildning på psykiatriska avdelningar och möten 

med många patienter lidande av psykisk ohälsa hade vi fått en bild av den komplicerade och 

påfrestande vård som dessa sjukdomar kräver. Personalen var mycket kompetent och hade 

god kunskap i förhållningssätt och behandling kring dessa patienter, en fingertoppskänsla som 

är mycket viktig i mötet med någon som inte är psykiskt stabil. Efter akuta insatser på 

vårdavdelningen följer patientens rehabilitering, ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med 

anhöriga som främsta stöd. Eftersom många av patienterna vid ett flertal tillfällen återkom till 

avdelningen under denna period, till följd av eskalerande symtom under vistelsen i hemmet,  

frågar vi oss om anhöriga får den information och vägledning de behöver för att kunna axla 

detta ansvar. Vårdbehovets omfattning och bristen på involvering och samarbete med 

anhöriga väckte frågor kring de osynliga anhörigas situation. Därför är syftet med denna 

uppsats att beskriva anhörigas upplevelser av att ha en närstående med psykisk ohälsa. 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Anhörig och närstående    

Det har uppmärksammats att begreppen inte används konsekvent i lagtexter och riktlinjer och 

i vissa fall används de synonymt med varandra. För att det tydligt ska framgå vilket begrepp 

som syftar till vem används konsekvent i denna studie begreppet närstående om den person 

som är vid psykisk ohälsa. I enlighet med Carnevali (1999) definieras anhörig som den eller 

de personer som närmast delar den närståendes dagliga liv och upplevelser av hälsa och 

sjukdom. Den anhöriga behöver inte vara en släkting utan även vänner kan inkluderas 

(Carnevali, 1999; Milberg, 2005). 
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2.2 Psykisk ohälsa 

Det är svårt att hitta entydiga definitioner av de omdebatterade psykiatriska begreppen. Enligt 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsens termbank) definieras hälsa som ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada. Ohälsa 

definieras genom brister i en eller flera av hälsans komponenter. Således definieras psykisk 

ohälsa som bristande psykiskt välbefinnande. 

 Enligt Socialdepartementet (SOU 1999:137) ses psykisk ohälsa som ett övergripande 

begrepp för de smalare grupperingarna psykisk sjukdom och psykisk störning, vilka är 

medicinskt laddade och har kliniska kriterier. Psykisk sjukdom definieras som en allvarlig 

psykisk avvikelse från det normala, med störd verklighetsuppfattning och fastställbar tidpunkt 

för debut. Tillståndet medför lidande hos den drabbade och/eller omgivningen. Psykisk 

störning innebär en psykisk avvikelse som finns beskriven i något av de tillämpade 

diagnostiska systemen; ICD 10 eller DSM-IV. Dessa två tillstånd är igenkännbara och 

accepterade av den medicinska professionen. Psykisk ohälsa inbegriper alla former och nivåer 

av psykiska sjukdomar, psykiska störningar och upplevelser av psykiska besvär. I begreppets 

fokus ligger självupplevda, subjektiva besvär och därför är inte en diagnos nödvändig (SOU 

1999:137).  

 Enligt Världshälsoorganisationen (2005) kan innebörden av begreppet allvarlig psykisk 

ohälsa, severe mental illness, variera beroende på land och sammanhang. Vanliga diagnoser 

som inkluderas är psykossjukdomar och affektiva syndrom. Med Socialdepartementets och 

Världshälsoorganisationens benämningar som grund har författarna valt att definiera psykisk 

ohälsa som ett varaktigt tillstånd i vilket den drabbade är i behov av stöd från anhörig. 

 

2.2.1 Exempel på symtom vid psykisk ohälsa 

Sjukdomarna som behandlas i studien kan ta sig olika uttryck. Nedan presenteras de enligt 

Ottosson och Ottosson (2007) mest karaktäristiska sjukdomssymtomen. 

 

2.2.1.1 Psykossjukdomar 

Till psykossjukdomar hör en mängd psykiska störningar vilka yttrar sig genom problem att 

förstå och relatera till omvärlden. Att inte inse att man lider av en psykisk sjukdom trots att 

vanföreställningar och hallucinationer gjort sjukdomen uppenbar för omgivningen hör till 

sjukdomsyttringen (Ottosson & Ottoson, 2007).  
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 Den vanligaste psykossjukdomen, schizofreni, finns av flera olika typer, men gemensamt 

för dem alla är psykotiska episoder med frånvaro av sjukdomsinsikt och 

verklighetsförankring. Enligt en förenklad indelning av sjukdomen skiljer man endast mellan 

två typer av schizofreni. Till typ I räknas schizofreni som yttrar sig genom så kallade positiva 

symtom och typ II yttrar sig genom övervägande negativa symtom (Ottoson & Ottosson, 

2007). Till de positiva symtomen hör hallucinationer, främst i form av röster och lukter, 

förvrängda eller överdrivna hänsyftningsidéer som vanföreställningar och tankestörningar. 

Vanföreställningar kan gälla felaktiga tolkningar av sinnesintryck och erfarenheter eller 

handla om rädsla för förföljelse, feltolkningar, religiösa uppenbarelser eller grandiositetsidéer. 

Även osammanhängande tal och avvikande rörelser, katatoni, hör till de positiva symtomen. 

Till negativa symtom räknas bland annat apati, avskärmning samt kognitiva besvär så som 

förlängd reaktionstid, minskad uppmärksamhet, försämrad simultankapacitet och försämrat 

korttidsminne (Ottoson & Ottosson, 2007). 

 

2.2.1.2 Affektiva syndrom  

Affektiva syndrom är ett samlingsnamn för de sjukdomar som påverkar sinnesstämningen 

som i sin tur påverkar vilja, energi, förmåga att ta initiativ, självkänsla, libido samt i vilket 

tempo man fungerar (Ottoson & Ottosson, 2007). Manier yttrar sig genom kraftigt förhöjd 

sinnesstämning, medan depressioner yttrar sig genom kraftigt sänkt sinnesstämning, apati och 

avskärmning. Vid hypomani och dystymi är stämningen inte lika kraftigt påverkad. 

Sinnestämningen kan påverkas under enstaka eller återkommande episoder. Vid bipolär 

sjukdom pendlar sinnesstämningen mellan att vara förhöjd och sänkt (Ottoson & Ottosson, 

2007). 

 

2.2.2 Strömningar inom psykiatrin 

Under början av 1900-talet växte begreppen dynamisk och organisk psykiatri fram. Från 

början stod de i motsatsförhållande till varandra. Inom den dynamiska psykiatrin som växt 

fram ur den psykoanalytiska skolan söktes sociala orsaker för att förklara sjukdom. Socialt 

arv, konflikter i barndomen och rådande sociala förhållanden ansågs vara bakomliggande 

orsaker och anhöriga hölls av allmänheten ofta ansvariga genom sitt skadliga inflytande. Den 

organiska psykiatrin sökte däremot naturvetenskapliga förklaringar. Under åttiotalet började 

den dynamiska psykiatrin förändras och strömningarna gick mot att börja inkludera ett 
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naturvetenskapligt synsätt. Strömningarna inom den psykiatriska teorin kom att påverka 

samhällets sätt att förhålla sig till den psykiska ohälsan och den psykiatriska vårdens 

utveckling (Cullberg, 2000). 

  

2.3 Den psykiatriska vårdens utveckling 

2.3.1 Historiskt perspektiv 

I Sverige har samhället på olika sätt vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med den psykiska 

ohälsan och under 1900-talets början upprättades mentalsjukhus i syfte att stärka samhället i 

stort och möta medborgarnas behov på ett humant och organiserat sätt. I hela västvärlden 

syntes en dramatisk tillväxt av denna typ av hospital och institutioner. Denna typ av vårdform 

mötte en hel del kritik och det uppmärksammades efterhand att endast ett fåtal patienter 

botades och skrevs ut. Under de sista decennierna av 1900-talet gjordes vetenskapliga fynd 

som uppdagade institutionsskador och missförhållanden på mentalsjukhusen samt att det var 

skadligt för patienter att leva instängda och isolerade från samhället. (Markström, 2003; 

Nationell psykiatrisamordning, 2006).  Till följd av detta avvecklades under slutet av 1900-

talet det institutionsbaserade vårdsystemet. Istället satsade man på att skapa en vårdkultur 

byggd på öppenvårdsinsatser och ett utbyggt stöd i samhället, i form av till exempel egna 

lägenheter och boendestöd (Nationell psykiatrisamordning, 2006).  

 

2.3.2 Situationen idag 

Avinstitutionaliseringen har pågått i västvärlden sedan 1960-talet. Bakomliggande syfte har 

varit att stärka den enskilda individens autonomi och rättigheter samt möjligheter att leva ute i 

samhället (Nationell psykiatrisamordning, 2006). I Sverige ledde det fram till 1995 års 

psykiatrireform. Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting 

skulle de psykiskt sjukas livssituation förbättras och de skulle ges samma möjlighet till 

gemenskap och delaktighet som andra (Markström, 2003). 

Problem har dock uppmärksammats. Det har uppstått en överbelastning på det nya 

samhällsbaserade systemet och den avvecklade slutenvården. Detta har lett till en minskad 

tillgänglighet till akutpsykiatriska insatser och många patienter blir återinlagda kort efter 

utskrivning på grund av att de skrivs ut för fort (Nationell psykiatrisamordning, 2006). 

 Synen på psykisk sjukdom är präglad av negativa attityder och stigmatisering (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006). Detta bottnar i den okunskap som härstammar från dess historia 
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av seglivade myter då tolkningar och förklaringar sökts till avvikande beteenden hos 

människor.  

 

2.4 Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa 

Att vara anhörig kan på många sätt vara tungt och mödosamt. Enligt Östman, Wallsten och 

Kjellin (2005) är det inte bara den sjukdomsdrabbades liv som påverkas utan även den 

närmaste sociala kretsen. I en studie av Small, Harrison och Newell (2010) framgick att det 

oftast var en i familjen som hade det huvudsakliga vårdansvaret. I en studie av Östman (2007) 

framgick det att anhöriga i och med den nära relationen oftast är den första att uppmärksamma 

att en försämring av sjukdomstillståndet är på gång. Bland de intervjuade hade de flesta 

anhöriga daglig kontakt med den närstående under månaden innan inskrivning på sjukhus, i 

syfte att hjälpa denne, något som upplevdes såväl påfrestande som tidskrävande.  Många av 

de anhöriga uppgav att de gjort uppoffringar i sitt yrkesliv och i perioder gett upp sin egen 

fritid för att finnas tillgänglig. Nära hälften av de svarande uppgav att de själva utvecklat 

psykiska besvär till följd av att vara anhörig till en person med psykisk sjukdom.         

 En försämring i den närståendes sjukdomstillstånd leder ofta till en ökning av den 

anhörigas objektiva såväl som subjektiva börda. Objektiv börda kan observeras och är mätbar 

från ett utomstående perspektiv och handlar om ökad belastning av bland annat 

hushållssysslor och ekonomi. Subjektiv börda rör psykologiska konsekvenser som känslor av 

oro och ovisshet. (Small et al. 2010). 

    Nedläggningen av mentalsjukhusen har resulterat i att vård och omsorg av den psykiskt 

sjuka i allt större utsträckning sker i dennes hem (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg 2003). I kölvattnet av 1995 års psykiatrireform har det enligt Markström (2003) 

påvisats att anhöriga till stor del har hand om daglig vård och rehabilitering för sina sjuka 

närstående. För många av dem har reformen inneburit att de fått ett helhetsansvar, men inga 

klara riktlinjer att förhålla sig till. Behovet av stöd till anhöriga har blivit allt mer 

uppmärksammat de senaste åren och i juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 

Socialtjänstlagen: 

 

socialnämnden ska 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 (SFS 2001:453). 

 



 
 

6 (24) 
 

 

2.5 Anhöriga som resurs i vården 

Anhöriga kan vara ett viktigt stöd för den sjuka närstående, så väl i sjukdom som när det 

gäller återhämtning från den. I sin nära relation finns de där när sjukdomen bryter ut och de 

finns där när det är som värst (Denhov, 2002). Forskning har visat goda resultat av att de kan 

bidra till att förebygga sjukdom och främja tillfrisknande genom att erbjuda ett socialt stöd 

som omsorg, praktiska insatser, råd och vägledning (Kirkevold, 2003).  

 Anhöriga kan alltså vara en viktig resurs om de ges rätt stöd till delaktighet. Studier har 

påtalat hur stor roll vårdens attityd spelar och hur viktigt det är att aktivt arbeta för 

inkludering av anhöriga i vården (Tamayo, Broxson, Munsell & Cohen, 2010; Winter, 

Bouldin & Andresen, 2010). När en närstående blir sjuk och det uppstår en situation som 

överträffar vad den anhöriga tidigare varit med om och klarar av kan det upplevas som en 

tillvaro av stress och konflikter. Den friska får göra mer för att den sjuka gör mindre eller är 

oförmögen att göra det tillräckligt bra och det leder till tjat, kritik och skuldkänslor (Smeby, 

2003) Enligt Tamayo et al. (2010) har anhöriga ett informationsmässigt behov av att få 

kunskap om symtom, symtomkontroll, effekter och bieffekter och enligt Smeby (2003) är det 

just den typ av information som kan dämpa kritiken mot den sjuka närstående. I och med 

kunskap och förståelse om sjukdomens karaktär ges anhöriga en ärlig chans att skapa en god 

social miljö.  

 I en studie av Winter et al. (2010) har funnits att upplevd börda och grad av stress hos den 

anhöriga var någonting som till stor del berodde på om vårdandet av den närstående skedde 

av fritt val eller som ett resultat av omgivningens förväntningar. Anhöriga som uppgav sig 

vara huvudsakliga vårdgivare upplevde i högre grad stress än anhöriga som uppgav sig vara 

sekundära vårdgivare och de upplevde samarbetet med vården som välfungerande (Winter et 

al. 2010). Flexibilitet för att i planering av möten tillmötesgå anhörigas önskemål om tider 

och god kommunikation med utrymme för att lyfta även små detaljer kring vården förmedlade 

en stöttande attityd från vårdens sida (Tamayo et al., 2010 ; Winter et al. 2010).  

 Att samarbeta och jobba inkluderande med anhöriga hör till sjuksköterskans arbete, det står 

faslslaget i två förordningar. I svensk författningssamling, under avsnittet om färdighet och 

förmåga, står det att sjuksköterskan vid examen skall kunna:   

visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, 

upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling (SFS, 2006:1053).  
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Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan:  

i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005, s.11). 

 

Klara forskningsresultat och fint formulerade författningar till trots arbetas det inte på alla håll 

inkluderande och då kan det vara tugnt att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa 

(Markström, 2003). 

 

3. Problemformulering 

Att ha en närstående som är sjuk kan på många sätt vara påfrestande och svårt för anhöriga. 

Oavsett vilken sjukdom det rör sig om har studier visat att vårdpersonal har en nyckelroll i att 

förmedla information, stöd och tröst för att hjälpa den anhöriga att hantera svåra situationer. 

Det är viktigt att de kan hantera svåra situationer eftersom de i sin tur är viktiga för den sjuka 

och dennes rehabilitering och tillvaro. Avinstitutionaliseringen i slutet av 1900-talet ledde till 

ett ökat ansvar för anhöriga att hjälpa närstående med psykisk ohälsa. Ett ansvar de inte bett 

om och ofta saknar tillräcklig kunskap för men ändå gör sitt bästa för axla. Anhöriga är en 

resurs i behov av stöd och därför är det viktigt att veta hur de själva upplever sin situation. 

 

4. Syfte 

Beskriva anhörigas upplevelser av att ha en närstående med psykisk ohälsa. 

 

5. Frågeställningar 

 På vilket sätt påverkas anhörigas livssituation och vad får det för konsekvenser? 

 Vad kan sjuksköterskan göra för att lindra anhörigas lidande? 

 

6. Teoretisk referensram 

Författarna ämnar använda sig av Katie Erikssons teori om den lidande människan som 

teoretisk referensram i sin resultatdiskussion och använda den som ett stöd för att lyfta fram 

centrala punkter i resultatet. Enligt hennes teori är hälsa och lidande hophörande processer 

och naturliga delar av livet. Lidande är således inte endast av ondo (Eriksson, 1994).  

 Eriksson delar in lidandet in i tre kategorier beroende på dess orsak; livslidande, 

vårdlidande och sjukdomslidande. Livslidande drabbar förr eller senare alla människor och 
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uppstår exempelvis vid livskriser. Genom att övervinna livslidande går människan mot 

personlig utveckling och tar sig vidare i livet. Vårdlidande är exempel på onödigt lidande. Det 

är en form av lidande som genereras av vården, genom till exempel dåligt bemötande, 

felbehandling eller utebliven behandling. Sjukdomslidande är det lidande som uppstår till 

följd av sjukdom (Eriksson, 1994). Som tidigare nämnts upplever anhöriga till närstående 

med psykisk ohälsa börda och kan därför antas ha lidande. 

 

7. Etiska överväganden 

I alla artiklar som granskats har det tydligt framgått att respondenterna delgivit sitt 

informerade samtycke till att delta i studierna. Samtliga artiklar som ingår i studien innehåller 

väl beskrivna forskningsetiska överväganden och/eller har blivit godkända av en etisk 

kommitté. Alla artiklarna lästes i analysfasen åtskiljt av båda författarna för att en rättvis bild 

av studierna skulle framträda. Författarna har tagit med i beaktningen att de anhöriga som 

ägnar sig åt vård av närstående även är egna individer som kan drabbas av svårigheter som 

inte är direkt relaterade till konsekvenser av den närståendes ohälsa. Således kan vissa fynd i 

artiklarna ha andra orsaker som ursprung. Författarna är medvetna om deras ansvar att de 

intervjuades utsagor anges så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Viss risk finns dock för 

översättningsproblematik från engelska till svenska.  

 

8. Metod 

Studien som utförts är en litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar. I enlighet 

med vad som beskrivs i Friberg (2006) har en sammanställning och granskning utförts utifrån 

tidigare studier av ett vårdvetenskapligt område. Då detta arbete syftar till att beskriva 

upplevelser har valet gjorts att endast använda kvalitativa studier till resultatet, där dessa 

upplevelser tydligare framträder. Som komplement för att ge en adekvat bild av de anhörigas 

kontext och en bredd som sträcker sig utanför det narrativa perspektivet har kvantitativa 

artiklar använts till bakgrund och diskussion. I bakgrunden används även annan form av 

litteratur som böcker och elektroniska källor.  

 

8.1 Litteratursökning 

Sökning av artiklar har skett i databaserna Academic Search Premiere, Cinahl Plus with Full 

Text, Medline och PsychInfo. Dessa databaser användes för att de erbjuder ett 
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användarvänligt gränssnitt och goda möjligheter att strukturera och kontrollera sökningarna. 

För att hitta relevant litteratur i förhållande till detta arbetes syfte användes sökorden 

experience, needs och support i sökningarna. Dessa kombinerades med olika benämningar 

och roller för anhöriga samt olika kombinationer av de sjukdomar som råder under 

definitionen av psykisk ohälsa. Fullständig sökmatris presenteras i bilaga 1.     

 

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Med avsikt att hitta forskningsresultat som speglar anhörigas situation och långsiktiga effekter 

av 1995 års psykiatrireform begränsades sökningarna till att inkludera artiklar publicerade 

mellan år 2001-2011. Ett abstrakt skulle finnas tillgängligt i direkt anslutning till varje 

sökträff för att snabbt och effektivt kunna avgöra artiklarnas relevans. Genom att välja 

sökbegränsningen peer-reviewed begränsades sökträffarna att endast innefatta artiklar från 

vetenskapligt granskade tidskrifter. Artiklar skrivna på engelska och svenska söktes då dessa 

språk är de författarna bäst behärskar. För att minska risken för översättningsproblematik från 

engelska till svenska har samtliga citat återgivits på engelska så som de var skrivna i 

artiklarna. Samtliga artiklar som inkluderats faller inom ramen för ovan angivna definitioner 

av anhörig, närstående och psykisk ohälsa. 

 

8.2 Analys 

Artiklarna har granskats utifrån Fribergs (2006) frågor för gransking av kvalitativa studier för 

att fastslå att de håller vetenskaplig kvalitet. Artiklarna som valdes till studien innehöll alla ett 

tydligt formulerat syfte, tydligt beskriven metod och analys, urvalskriterier samt ett tydligt 

redovisat resultat som svarar på artikelns syfte. Om dessa kriterier uppfyllts har författarna 

kunnat gå vidare med analysen av artikeln. 

I enlighet med vad som beskrivs i Friberg (2006) har artiklarna analyserats i tre steg. 

Inledningsvis lästes valda studier flera gånger av båda författarna för att verkligen förstå vad 

de handlade om. Författarna sammanfattade därefter det relevanta i artiklarna. 

Sammanfattningarna jämfördes för att se om artiklarna uppfattats på samma sätt och därmed 

minska risken att den egna förförståelse påverkar analysen. I steg två lästes artiklarna 

systematiskt och granskades utifrån syfte och frågeställningar. Systematiseringen bestod i att 

finna uttryckta upplevelser i respondenternas svar. I det tredje och sista steget sammanställdes 

fynden under lämpliga rubriker som presenteras i resultatet nedan. 
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9. Resultat 

I analyserade studier gavs anhöriga till närstående med psykisk sjukdom möjlighet att komma 

till tals om sina upplevelser och erfarenheter. I det genomgångna materialet framträder det 

tydligt vad anhöriga efterfrågar och vad som genererat positiva och negativa upplevelser av 

vård.  

 
9.1 Anhörigas goda upplevelser samt uttryckta behov och önskemål 

9.1.1 Information och tillgänglighet 

En närståendes insjuknande eller försämring i sjukdomstillstånd beskrevs som en krisartad 

upplevelse (Gavois, Paulsson, & Fridlund, 2006). Informationens betydelse för de anhöriga 

framkom tydligt i flera studier och de uttryckte en önskan att få veta mer om vad som hör till 

sjukdomarnas symtom och vad som händer med deras närstående (Barker, Lavender & 

Morantz, 2001; Ferriter &  Huband, 2003; Schröder, Wilde Larsson & Ahlström, 2007; 

Wilkinson & McAndrew, 2008). Det var även viktigt att informationen inte gavs på ett för 

medicinskt språk utan att den var lättförstålig (Sjöblom, Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008) 

God tillgänglighet, snabba insatser och information var av stor betydelse för de anhörigas 

möjligheter att hantera sin situation på ett bra sätt (Gavois et al. 2006). Vetskapen om 

garanterad omedelbar tillgänglighet till vårdkontakt, om så bara över telefon visade sig 

skänka såväl anhöriga som närstående en enorm trygghet, liksom att vårdpersonalen 

uppmärksammade de anhörigas behov av såväl praktiskt som känslomässigt stöd (Schröder et 

al. 2007). I familjekonstellationer där barn ingick och en förälder insjuknat uttryckte den 

friska föräldern ett behov av hjälp att tala om sjukdomen med barnen (Schröder et al. 2007; 

Van der Voort, Goossens & Van der Bijl, 2009).  

 

9.1.2 Involvering  

Enligt Schröder et al. (2007) finns det mycket att vinna på att underlätta för anhörigas 

involvering och delaktighet. Vårdkvalitén ökar genom att främja samarbete och 

kunskapsutbyte samt att hitta tillfällen att trots sekretessen delge information. 

 Trots medvetenhet om vikten av sekretess tyckte många anhöriga att den allt för ofta stod i 

vägen för deras involvering. De kände sig utestängda när personal hänvisade till sekretessen 

för att inte behöva dela med sig av information (Schröder et al. 2007). 
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Det framgick att många anhöriga hade en vilja att vara delaktiga i och samarbeta kring den 

närståendes vård. De ansåg sig sitta på viktig kunskap om den närstående som skulle främja 

vården (Gavois et al. 2006; Sjöblom et al. 2008). 

 Såväl anhöriga som närstående talade i positiva ordalag om vårdformer som innefattade ett 

aktivt arbete med att i ett tidigt skede inkludera anhöriga. De ansåg att förståelsen för 

varandra ökade och att en djupare relation skapades mellan dem. De anhöriga vittnade också 

om att de genom ökad insyn i vården och en känsla av att bli tagen på allvar utvecklade en 

större tillit till vården (Gavois et al. 2006; Piippo & Aaltonen, 2008). Då anhöriga kände tillit 

till vården och ansåg den fungera kunde de slappna av och känna en reducerad börda (Piippo 

& Aaltonen, 2008; Sjöblom et al. 2008). 

 
Nowadays I feel safe; I know that if something happens I will get to know about it. I do not have to 

worry all the time about things” (Piippo & Aaltonen, 2008, s.2007). 

 

Som en viktig faktor för lyckat samarbete mellan den psykiatriska vården och anhöriga  

nämndes tydligt definierade roller och uppgifter. Exempelvis anstod det sjukvården, inte 

anhöriga, att uppmuntra den närstående till att ta sina mediciner. Genom planering, öppen 

kommunikation och överenskommelser om att ringa till varandra vid bakslag eller förändring 

i sjukdomstillstånd kunde de formella vårdarna reducera den upplevda bördan hos anhöriga. 

De anhöriga kunde då släppa vårdarrollen och återgå till att vara anhörig (Gavois et al. 2006). 

 
9.2 Anhörigas vardagliga upplevelser  

9.2.1 Konsekvenser för relationer 

Ett återkommande tema i många av studierna var vilka konsekvenser den psykiska ohälsan 

ofta får för inblandade parters relationer. Många anhöriga gav uttryck för förlust i olika 

aspekter. Relationer förändrades till följd av sjukdomar som påverkade personligheten och 

många sörjde det förlorade som varit eller hade kunnat bli, enligt Tranvåg och Kristoffersen 

(2008). I deras studie beskrevs att många upplevde det som en förlust av en familjemedlem 

när en närstående blev sjuk. Den person de kände och levt med blev förändrad och som 

förbytt. 

 

His whole personality changed completely when the mania came. It was as though he was possessed 

by something alien. He ‘disappeared’ and ‘someone else’ took over, in a sense. He lost his sense of 

reality. It was so frightening because I didn’t understand what was happening. My brain was put out of 

action, had nothing to offer. I didn’t know what to do. I was just terribly frightened (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008, s.8). 
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Vissa anhöriga beskrev en förlust av själva relationen till den närstående. Livet de var vana 

vid tog en dramatisk vändning och roller i relationen förändrades (Tranvåg & Kristoffersen, 

2008; Van der Voort et al. 2009). I en studie av Van der Voort et al. (2009) undersöktes 

makars och före detta makars erfarenheter och upplevelser av att leva med en närstående som 

lider av bipolär sjukdom. Gemensamt för många av de intervjuade var en känsla av ensamhet 

trots samlevnad. Att vara den friska i parrelationen var förknippat med ensamt ansvar för barn 

och hushåll, liksom att ansvara för sin närståendes sjukdom genom att se till att medicinering 

sköttes och att förändring i sjukdomsbilden upptäcktes. Detta framkommer tydligt i följande 

citat av en 30-årig maka med två barn: 

 

It is just so, uh, difficult to feel that if I happen to make a mistake that everything is going to 

collapse...he is normally not really there and that is very difficult for me. This responsibility is very 

heavy. Yes... (Van der Voort et al. 2009, s.437). 

 

En 19-årig pojke upplevde sin fars depression som så betungande att han var beredd att göra 

avkall på far- och sonrelationen. Han uttryckte att han inte ville ha honom som far längre och 

att han hade sökt en fadersfigur på annat håll (Rose, Mallinson & Walton-Moss, 2002).  

Föräldrar med sjuka barn kände sorg för barnens förlorade möjligheter. Den förlorade 

potentialen blev särskilt påtaglig om det sjuka barnet hade ett friskt syskon. Det friska 

syskonet fungerade som en konstant påminnelse om vad som kunde varit (Pejlert, 2008). 

 

9.2.2 Den tunga vårdarrollen  

När en familjemedlem insjuknar är det mycket som förändras. Förmågan att hantera 

situationer är ständigt under utveckling och med tiden lärde sig de anhöriga hur de skulle 

förhålla sig till den närstående och till konsekvenser av dennes sjukdom (Van der Voort et al. 

2009). Det stabila liv man levt med partnern tog en dramatisk vändning när denne blev sjuk 

och livssituationen blev kaotisk, ohanterbar, oförutsägbar och skrämmande (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008). En make med två barn berättade att vardagen periodvis blev mycket 

tung i och med partnerns sjukdom, så de anlitade personal för att hjälpa till med barn och 

hushåll (Van der Voort et al. 2009). Att vårdarrollen är tung visar sig på många sätt i 

studierna. De anhöriga uppgav att de utvecklat egna hälsoproblem i form av smärtor och 

spänningar i muskler, trötthet, fysisk utmattning, sömnsvårigheter och mental utmattning. 

Vissa hade även uppsökt läkare och diagnostiserats med depression. (Tranvåg & 
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Kristoffersen, 2008). I sin roll ställs anhöriga inför såväl fysiska som psykiska påfrestningar 

och många ifrågasatte rimligheten i att de på egen hand hanterar situationer som inom den 

professionella vården delas av flera vårdare (Sjöblom et al. 2008). 

 

I was ill on Monday morning, so they had to arrange for formal care and they eventually got it 

together, so four people are now taking care of my daughter. I did the work of four people for eleven 

months - that’s terrible! (Sjöblom et al. 2008, s. 6). 

 

9.2.3 Självuppoffring 

För många anhöriga har livet med den närstående krävt uppoffringar. I familjer yttrade det sig 

genom att andra familjeaktiviteter lades åt sidan så att hela familjen skulle finnas tillgänglig 

för den sjuke familjemedlemmen (Rose et al. 2002). Vissa familjer flyttade för att bo närmare 

och på ett bättre sätt kunna möta den sjukas behov (Sjöblom et al. 2008) medan andra hade 

fått byta jobb, göra avkall på karriären och i vissa fall till och med slutat jobba för att kunna 

vara mer tillgänglig (Sjöblom et al. 2008; Van der Voort et al. 2009). 

I parförhållanden uppgav sig den friska parten söka efter en acceptabel balans mellan 

självuppoffring och självförverkligande. I de flesta fall var det dock som en inprogrammerad 

reflex hos den friska parten att göra avkall på sig själv för den andres skull. Detta visade sig 

jobbigt att leva med i längden och tankar på skilsmässa var vanliga bland makar. I de 

välfungerande förhållandena hade de anhöriga antingen lärt sig att avsätta tid åt sig själv utan 

att känna dåligt samvete eller genom ett aktivt och övervägt val nästan helt utplånat sig själv 

(Van der Voort et al. 2009). 

 

9.3 Oro, frustration och skuld 

I samtliga artiklar framgick att känslor av oro, frustration och/eller skuld var frekvent 

förekommande i såväl den anhörigas relation till den närstående som i relationen till vården. 

 

9.3.1 Oro 

I flera av artiklarna som analyserats i denna litteraturöversikt framgick det att anhöriga med 

närstående som drabbats av psykisk sjukdom ofta dras med en tärande känsla av oro. Orons 

uppkomst visade sig kunna ha flera olika faktorer (Pejlert, 2008; Rose et al. 2002; Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008). 

Redan vid insjuknandet uppstod ett slags oro för hur framtiden skulle arta sig då vardagen 

plötsligt kastades omkull (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Även i ett senare skede i 



 
 

14 (24) 
 

 

sjukdomsförloppet visade sig det vardagliga livet vara en källa till oro. Vissa anhöriga 

nämnde den närståendes oberäknelighet som oroskälla (Rose et al. 2002) medan andra levde 

med en konstant oro för försämring i sjukdomstillståndet (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). 

Somliga anhöriga upplevde de närståendes liv som innehållslöst och torftigt. Försämrad fysik 

eller att den sjuka närstående blivit orkeslös och knappt lämnade sängen som följd av 

passifiering var andra orosorsaker (Pejlert, 2008).  

Ovan nämndes vikten av information och bra bemötande. Då vården misslyckades med att 

tillgodose behov visade det sig generera oro hos anhöriga. De påtalade att frågor rörande 

närståendes tillstånd ibland bemöttes med undanflykter och ursäkter (Ferriter & Huband, 

2003; Sjöblom et al. 2008). Trots att sanningen kunde vara jobbig att ta in föredrogs den 

framför osäkerhet om huruvida det gick att lita på informationen från avdelningen eller inte 

(Sjöblom et al. 2008). 

Flera artiklar tog upp aggressivt beteende hos den närstående (Barker et al. 2001; Ferriter & 

Huband, 2003; Muhlbauer, 2008; Rose et al. 2002). Oro för självskadebeteende och självmord 

var stark hos vissa anhöriga (Muhlbauer, 2008; Rose et al. 2002). Andra anhöriga upplevde 

osäkerhet och oro i samband med våld eller hot om våld riktat mot dem själva (Barker et al. 

2001; Muhlbauer, 2008). Hos en tredje grupp var hot och våld så vanliga inslag i vardagen att 

de anhöriga blivit avtrubbade. De förstod inte längre situationens allvar och hade slutat oroa 

sig (Ferriter & Huband, 2003).  

 

9.3.2 Frustration 

Vid genomgång av artiklarna visade sig frustration vara en vanlig känsla. Frustrationen 

genererades huvudsakligen ur två bakomliggande faktorer: känslan av att stängas ute från 

vården (Sjöblom et al. 2008; Tranvåg & Kristoffersen, 2008) samt att vissa symtom ger den 

anhöriga känslan av att den närstående väljer att vara sjuk (Muhlbauer, 2008). 

 

I have almost no communication with the people treating her. I feel as if they’re saying: ‘You’re an 

outsider, we’re the professionals, you must just stay out of it’ (Tranvåg & Kristoffersen, 2008, s.9). 

 

Många anhöriga visade sig äga ett starkt engagemang och vilja att hjälpa med sina kunskaper 

om den närstående. Som citatet ovan tydligt visar uppdagades en frustration hos anhöriga som 

upplevde att de inte tagits på allvar och inte givits möjlighet att påverka sin närståendes vård i 
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den utsträckningen de önskat. Denna upplevda exklusion visade sig skada relationen till den 

formella vården (Sjöblom et al. 2008; Wilkinson & McAndrew, 2008).  

Deltagare i en studie berättade hur energikrävande dessa negativa upplevelser i kontakt med 

vården var.  De berättade att de till följd av dåligt bemötande resignerat och inte längre hade 

ork att engagera sig i sin närstående på samma sätt som tidigare. Vidare spekulerade 

respondenterna i om ett mer effektivt användande av deras resurser skulle ha lett till förnyad 

kraft att fortsätta sitt engagemang (Sjöblom et al. 2008).   

 

they could have co-operated with me as a resource, I was strong and full of energy, 

but now they won’t get any help from me, ever again (Sjöblom et al. 2008, s.5). 

 

I en studie av Muhlbauer (2008) framgick det att anhöriga saknade kunskap om symtom som 

verkade hämmande på den närståendes motivation,  tanke- och organisationsförmågor. 

Apatiskt beteende väckte enligt studien frustration hos anhöriga eftersom de inte visste att  

beteendet hörde samman med sjukdomen utan trodde att det stod under den närståendes 

kontroll.  

 

I just thought she was lazy. I didn’t know it was a symptom of depression (Muhlbauer, 2008, s. 105). 

 

9.3.3 Skuld 

I en artikel av Pejlert (2001) visade det sig att anhöriga sökte en psykosocial orsak till 

sjukdomen och genom att fundera på vad de gjort för fel skuldbelade de sig själva. Trots 

information om sjukdomens bakomliggande biologiska orsaker hade de svårt att släppta 

tanken på att de orsakat sjukdomen (Pejlert, 2001). Andra kände skuld för att de upptäckt de 

första symtomen sent, eller att de vid tidpunkten för de första symtomen undvikit att föra 

psykisk ohälsa på tal på grund av rädsla för negativ attityd och fördomar (Ferriter & Huband, 

2003; Schröder et al. 2007). En del anhöriga upplevde att vissa vårdare hade kvar den 

gammaldags psykosociala förklaringen till uppkomsten av psykisk sjukdom (Sjöblom et al. 

2008). En dömande attityd från vårdarna spädde på skuldkänslorna ytterligare (Barker et al. 

2001; Pejlert, 2001; Sjöblom et al. 2008). 

 

9.3.4 Utbudet av stöd 

I artiklarna sågs en tendens bland anhöriga att söka sig bort från den formella psykiatriska 

vården för att hitta stöd. Då Ferriter & Huband (2003) undersökte vilken hjälp anhöriga sökt 
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och vad de tyckt om den uppgav de polisen och självhjälpsgrupper som mer behjälpliga än 

den psykiatriska vården. Vissa tyckte att mötet med andra anhöriga genom närståendegrupper 

eller sjukdomsförbund gav positiva upplevelser och hjälp att hantera situationen (Gavois et al. 

2006; Pejlert, 2001). Andra uppgav att de hämtade tröst och kraft från kyrkan för att kunna 

hantera situationen (Pejlert, 2006). 

 

10. Diskussion 

10.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en 

närstående med psykisk sjukdom. Analysen av artiklarna visade ett brett spektrum av känslor. 

Oavsett om dessa var av positiv eller negativ karaktär noterades att intensiteten av känslorna i 

stor utsträckning påverkades av vården kring den närstående och anhörigas möjlighet att vara 

delaktig i den.  

 

10.2.1 Vården ur ett anhörigperspektiv  

Ett återkommande tema i resultatet var anhörigas missnöje med bemötandet från vården.  

Vid dåligt bemötande rapporterade de i undersökningarna förhöjd grad av såväl objektiv som 

subjektiv börda. Detta är speciellt allvarligt då anhöriga till närstående med psykisk sjukdom 

är en grupp som redan upplever förhöjd börda i jämförelse med den övriga populationen. 

Anhöriga ansåg att de hade specifik kunskap om den närstående som skulle kunna främja 

vården och de uttryckte en vilja till delaktighet och samarbete (Gavois et al. 2006; Sjöblom et 

al. 2008) . Trots denna uttryckta vilja, trots att det står i sjuksköterskans arbetsbeskrivning att 

främja inkludering av anhöriga i vården av sina närstående (SFS 2006:1053; Socialstyrelsen, 

2005) och trots att det finns forskning som fastslagit fördelar med att inkludera anhöriga i 

vården av sina närstående visade sig bristfällig inkludering och information vara 

återkommande punkter som de anhöriga klagade på. I vissa fall kände sig anhöriga även 

beskyllda för att vara orsak till sina närståendes sjukdom. Detta väcker funderingar hos 

författarna i vilken omfattning det gamla psykodynamiska synsättet lever kvar. En möjlig 

orsak till det uppdagade missnöjet rörande bemötande och involvering kan vara att den 

psykiatriska vården inte förmått göra upp med den gamla psykodynamiska teorin som såg 

familjen som sjukdomsorsak. Studiens resultat visar tydligt att den psykiatriska vården i 
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många fall genom olika brister orsakar anhöriga ökat lidande (Sjöblom et al. 2008; Wilkinson 

& McAndrew, 2008).  

 

10.2.2 Sjuksköterskans möjlighet att lindra lidande  

Sjuksköterskan är i en position med möjlighet att påverka anhörigas såväl som närståendes 

lidande. Genom enkla handlingar som att lyssna på någon som behöver lätta sitt hjärta, eller 

bringa klarhet i någonting som upplevs oklart har sjuksköterskan möjlighet att minska 

lidandet och hålla det på en hanterbar nivå, inom ramen för hälsosamt lidande (Erikson, 

1994).  

I resultatdelen av denna litteraturstudie gjordes en genomgång av vad anhöriga till 

närstående med psykisk ohälsa efterfrågade av vården. Det anhöriga ansåg viktigt var 

information, tillgänglighet och involvering. Några intressanta fynd rörande information som 

utröntes i studien var dels anhörigas upplevelse av hämmande symtom som mer frustrerande 

än maniska eller psykotiska symtom. De psykotiska symtomen upplevdes tydligare som 

sjukdomsyttringar än de hämmande vilka anhöriga trodde var inom ramen för den närståendes 

kontroll. Detta tyder på att många anhöriga har ett behov av information om sjukdomarna som 

deras närstående är drabbade av. I studien framkom även att anhöriga efterlyste mer anpassad 

information, de menade att många som arbetade inom psykiatrin använde sig av ett så 

fackmässigt språk att de hade svårt att förstå. I relationen mellan anhörig och vårdare är 

maktbalansen förskjuten och vårdaren sitter i ett överläge. Detta är någonting som vårdaren 

bör ha i åtanke då detta överläge gentemot den anhöriga lätt kan generera ett ökat lidande hos 

den anhöriga om denne till exempel undviker att be om en närmare förklaring av någonting på 

grund av rädsla för att uppfattas som dum.  

Palliativ vård är en annan vårdinriktning där kontakt med anhöriga som befinner sig i 

sårbara tillstånd är ett vanligt inslag i sjuksköterskans arbete. Andershed (2006), Milberg och 

Strang (2004) undersökte vad anhöriga med närstående i livets slutskede efterfrågade av 

vården. Det visade sig att de anhörigas önskemål såg väldigt snarlika ut. Inom specialiserad 

palliativ vård, det vill säga palliativ hemsjukvård eller vård på hospice, eftersträvas att ge 

anhöriga stöd men också att inkludera dem som en resurs i vården. Den palliativa vården 

strävar också efter att tydligt definiera roller för vårdgivare och anhöriga samt att ge anpassad 

information till anhöriga (Milberg, 2005). Då anhörigas upplevelser av vårdinrättningar med 

palliativ vård som specialitet undersökts, har vården fått positiva omdömen, medan 
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upplevelserna av vård i livets slutskede på mer allmänna avdelningar fått sämre betyg 

(Andershed, 2003).  Under senare tid har trenden inom den palliativa vården gått mot att allt 

fler patienter får sin önskan om att vårdas hemma uppfylld. Inom den palliativa 

hemsjukvården är i många fall anhöriga en förutsättning för att vården ska fungera och att 

patienterna ska få sin önskan uppfylld (Hunstad & Svindseth, 2011)  

Somt tidigare nämnts visade också många anhöriga till patienter inom den psykiatriska 

vården en vilja och engagemang att hjälpa till, men att de upplevde sig sakna det stöd som den 

specialiserade palliativa vården försöker att erbjuda de anhöriga (Gavois et al. 2006). Trots att 

det verkar mer vedertaget att arbeta med inkludering av anhöriga inom den palliativa 

vårddisciplinen så riktas snarlik kritik gentemot vården från de anhöriga (Milberg & Strang, 

2004). Kritiken rör även där ofta en känsla av exkludering och att beslut fattas över huvudet 

på anhöriga. Detta visar att det trots goda avsikter kan vara svårt att jobba inkluderande.  

 

10.2.3 Gör anhöriggrupper och sjukdomsförbund vårdens jobb? 

I slutet av resultatet presenterades ett för författarna väldigt oväntat resultat.  En tendens sågs 

bland de anhöriga att söka sig bort från den formella psykiatriska vården för att hitta stöd på 

annat håll. Det visade sig att väldigt många sökte sig till ideella närståendegrupper eller 

sjukdomsförbund. Författarna vill lyfta frågan om det är rimligt att samhället förlitar sig på att 

dessa ideella grupper ska klara av att ge det stöd anhöriga är i behov av? Ska inte också den 

formella vården kunna bistå med hjälp att hantera situationen? I resultatet visades att 

anhöriggrupper och sjukdomsförbund verkligen gjorde stor nytta. Anhöriga som var 

engagerade i någon grupp upplevde lättnad i att hantera sin situation. Trots det stöd som dessa 

ideella grupper erbjuder visar studier att anhöriga utvecklar egna hälsoproblem. Författarna 

har funderingar angående tillgången på stöd för anhöriga. Det vore bra om psykiatriska 

vården i alla fall kunna erbjuda något stöd, då alla kanske inte hittar någon lämplig grupp att 

engagera sig i? 

 

10.2 Metoddiskussion 

Studien som gjordes var en litteraturöversikt. Metoden var adekvat för studien eftersom den 

lämpar sig väl för att sammanfatta kunskapsläget inom områden som rymmer flera fenomen 

(Friberg 2006).  Författarna upplevde att metoden fungerade väl eftersom ett brett område 

undersöktes. Endast kvalitativa artiklar inkluderades i resultatet då studien fokuserade på 
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upplevelser. I urvalet ingick tolv kvalitativa artiklar. Att endast inkludera kvalitativa artiklar 

visade sig vara bra då samtliga artiklar på ett bra sätt svarade an till litteraturöversiktens syfte. 

Antalet utvalda artiklar upplevdes tillräckligt då författarna kunde utröna en mättnad av 

respondenternas uttryckta upplevelser. Medvetna om risken för missuppfattningar och 

översättningsproblematik har författarna läst samtliga artiklar åtskilt. Detta för att kunna 

jämföra uppfattningen av innehållet och på så sätt minska risken för missförstånd. Författarna 

har endast riktat in sig på artiklar publicerade mellan åren 2001-2011. Detta då författarna 

ville undersöka det aktuella kunskapsläget i en vårdinriktning som är i kontinuerlig 

utveckling.  

 Sökorden som användes för att hitta relevanta artiklar visade sig ge adekvata resultat då 

flera av dem användes i kombination. Den första sökningen genomfördes dock med enstaka 

sökord och gav allt för många träffar för att vara överskådligt. Ett möjligt problem relaterat 

till sökningarna är att söktermen burden kan upplevas som för riktad och genom det kunna ha 

påverkat sökresultatet i en viss riktning. Författarna ansåg dock att artiklarna funna genom 

sökordet var relevanta för studien och att antalet kontrasterande studier med mindre laddade 

sökord var tillräckligt många för att kunna väga upp en eventuell risk för vinkling. Författarna 

valde att undersöka anhöriga till en grupp personer som genom en stipulativ definition 

definierats som lidande av psykisk ohälsa. I urvalsgruppen ingick anhöriga till närstående 

med psykossjukdomar och affektiva sjukdomar. En svårighet med denna definition var att den 

visade sig rymma ett brett spektrum av diagnoser och symtom vilket skulle kunna ses som att 

urvalsgruppen var alltför heterogen för att kunna användas som forskningsunderlag. Då syftet 

med studien var att beskriva anhörigas upplevelser ansåg författarna att den närståendes 

diagnos var irrelevant under förutsättning att han eller hon levde upp till författarnas 

definition av psykisk ohälsa. 

Den teoretiska referensramen som författarna har valt att förhålla sig till i 

litteraturöversikten är Katie Erikssons lidandebegrepp. Omvårdnadsteorin är egentligen 

utformad för att belysa processen lidande hos patienten. Eftersom teorin beskriver lidande 

som en naturlig process i alla människor anser författarna att den är applicerbar även på 

anhörigas upplevelser. Teorin tydliggjorde även aspekter av lidande som åsamkats den 

anhöriga i kontakt med vården. Referensramen har fungerat som ett stöd genom 

arbetsprocessen då den tillfört konkreta begrepp för författarna att stödja de anhörigas 

subjektiva upplevelser mot och på så vis reflektera utifrån en vetenskaplig värdegrund.  
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11. Slutsats 

Psykisk ohälsa är jobbigt och påfrestande för den som lider av det såväl som för dennes 

anhöriga. Som påvisats i bakgrunden medför den ofta ett utanförskap och en negativ tillvaro 

på grund av allmänhetens uppfattning och symtomen i övrigt. Till följd av detta upplever 

anhöriga skuld, oro, sorg och frustration. Anmärkningsvärt nog visade det sig att många 

anhöriga även upplever kontakten med vården som en källa till negativa känslor.  

 Anhöriga besitter en unik och specifik kunskap om sina sjuka närstående och de formella 

vårdarna har kunskaper om sjukdomar, förhållningssätt och behandling. Ett väl fungerande 

samarbete dem emellan vore ett optimalt sätt att främja en så god och individanpassad vård 

som möjligt och samtidigt reducera anhörigas känsla av utanförskap och lidande. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Academic Search 

Premiere 

Bipolar AND 

experience. 

Begränsningar: 

Peer-reviewed, 

2001-2011,  

121 Van der Voort, T. Y. G., Goossens, P. J. 

J. & van der Bijl, J. J. (2009) 

Academic search 

premiere   

 

 

experience AND 

carer AND 

exclusion 

28 Wilkinson, C., McAndrew, S. (2008)  

 

 

Academic search 

premiere   

experience AND 

parent AND 

schizophrenia 

36 1. Ferriter, M., Huband, N. (2003)  

2. Pejlert, A. (2001) 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Psychiatric care 

AND family AND 

experience. 

Begränsningar: 

Peer-reviewed, 

2001-2011, 

abstract available  

152 1. Piippo, J., Aaltonen, J. (2008) 

2. Schröder, A., Wilde Larsson, B. & 

Ahlström, G. (2007) 

3. Sjöblom, L-M., Wiberg, L., Pejlert, A. 

& Asplund,  K. (2008) 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Bipolar AND 

family AND 

experience. 

Begränsningar: 

Peer-reviewed, 

2001-2011, 

abstract available 

20 Tranvåg, O., Kristoffersen, K. (2008) 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Severe mental 

illness AND 

caregiver AND 

needs 

7 Muhlbauer, S. (2008) 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Severe mental 

illness AND 

family AND 

support 

64 Gavois, H., Paulsson, G. & Fridlund, B. 

(2006) 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Schizophrenia 

AND family AND 

experience. 

Begränsningar: 

Peer-reviewed, 

2001-2011, 

abstract available 

61 Barker, S., Lavender, T. & Morantz, N. 

(2001) 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Family burden 

AND mental 

illness AND 

relative 

13 Rose, L., Mallinson, R K. & Walton-

Moss, B. (2002) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Barker, S., 

Lavender, T. & 

Morantz, N. 

Client and family 

narratives on 

schizophrenia. 

2001, Storbritannien,  

Journal of Mental 

Health.  

Genom ett narrativt 

perspektiv kartlägga 

upplevelser hos personer med 

schizofreni och deras 

anhöriga i syfte att förbättra 

framtida vård.  

Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade intervjuer 

hölls med åtta personer lidande 

av schizofreni och deras 

anhöriga. Intervjumaterialet 

analyserades med hjälp av 

valda delar ur grounded theory, 

främst samtida datainsamling 

och konstant jämförelseanalys.  

Anhöriga uttryckte informationsbehov. 

Vården lyssnade inte, dålig möjlighet att 

påverka vården, i vissa fall kände sig de 

anhöriga till och med anklagade för att ha 

orsakat sjukdomen.  

Ferriter, M. & 

Huband, N.  

 

Experiences of 

parents with a son 

or daughter 

suffering from 

schizophrenia. 

2003, Storbritannien, 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing. 

Undersöka erfarenheter hos 

föräldrar till vuxna lidande av 

schizofreni.  

Kvalitativ studie. Intervjuer 

genomfördes med föräldrar till 

22 patienter med diagnosen 

schizofreni. Under intervjuerna 

observerades om föräldrarna 

visade några tecken på obehag 

när de pratade om sina barns 

psykiska ohälsa.   

Hot, våld, skuld och dålig information från 

vården. Anhöriga upplevde större stöd i 

möten med polis och självhjälpsgrupper, än 

inom sjukvården. 

Gavois, H., 

Paulsson, G. & 

Fridlund, B. 

Mental health 

professional 

support in families 

with a member 

suffering from 

severe mental 

illness. 

2006, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Mental Caring. 

Utveckla en arbetsmodell för 

MHP (mental health 

professionals) baserad på 

anhörigas behov. 

Kvalitativ studie. Tio 

familjemedlemmar 

intervjuades om deras behov 

av stöd i sociala sammanhang. 

Intervjuerna analyserades 

enligt grounded theory. I 

processen ställdes frågor om 

insamlad data och jämförelser 

gjordes gällande likheter och 

skillnader.  

Insjuknande och försämring beskrevs som 

krisartade upplevelser. Dålig tillgänglighet, 

dålig förmåga att lyssna och otydligt 

uppdelade ansvarsområden ökade börda, oro 

och frustration hos anhöriga, medan god 

tillgänglighet, tid att lyssna och tydligt 

uppdelade ansvarsområden hade god effekt.  
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Muhlbauer, S. Caregiver 

perceptions and 

needs regarding 

symptom 

attenuation in 

severe and 

persistent mental 

illness. 

2008, USA, 

Perspectives in 

Psychiatric Care. 

Undersöka upplevelser hos 

personer som har hand om 

mentalt sjuka 

familjemedlemmar.  

Kvalitativ studie. 35 anhöriga 

till personer med allvarlig och 

ihållande psykisk sjukdom 

deltog i semistrukturerade 

intervjuer. Använd dataanalys 

var både manifest och latent 

innehållsanalys. Den innehöll 

både en kvantitativ del med 

mätning av demografisk och 

observerbar data, och en 

kvalitativ del med analys 

utvecklad från frågor om 

processen. 

Resultatet presenterades som två 

huvudteman: positiva respektive negativa 

symtom. Effekterna av dessa presenterades i 

teman. Mest framstående rörde tillit, 

ansvarstagande och framtidsplaner. Ett 

informationsbehov om sjukdomarna och 

deras symtom uppdagades. 

Pejlert, A. Being a parent of 

an adult son or 

daughter with 

severe mental 

illness receiving 

professional care: 

parent’s narratives. 

2001, Sverige, 

Health and Social Care 

in the Community. 

Belysa meningsskapande hos 

föräldrar till barn med 

allvarlig psykisk sjukdom 

som bor på särskilt boende.   

Kvalitativ studie med narrativt 

perspektiv. Åtta föräldrar 

ombads berätta om sin relation 

till sina barn, hur den varit, hur 

den är samt funderingar och 

tankar kring framtiden. Data 

analyserades i tre steg. Först 

utformades narrativa 

kategorier av ord, uttryck och 

metaforer. Sedan delades 

texten in i meningsbärande 

enheter genom att sammanfatta 

innehållet i en eller fler 

meningar. Slutligen lästes 

texten ur olika synvinklar för 

att få en djupare förståelse för 

dess innebörd.  

Sorg, oro, skuld och vad anhöriga gör för att 

bearbeta sin situation. Det framkom att friska 

syskon till den sjuka blev en ständig 

påminnelse för föräldrarna om hur det kunde 

ha varit.  

Piippo, J. & 

Aaltonen, J. 

Mental healt and 

creating safety : 

the participation of 

relatives in 

psychiatric  

treatment and it's 

2008, Finland, Journal 

of Clinical Nursing  

Undersöka vikten av att 

anhöriga deltar i den 

behovsanpassade 

vårdprocessen. 

Kvaltitativ studie enligt 

grounded theory. Tio patienter 

intervjuades i grupp 

tillsammans med sina anhöriga 

och vårdkontakter. Data 

analyserades i fem steg; 1) 

Primär kategorier som alla bottnade i 

kategorin säkerhet.  

Primärkategorierna: 1) delad förståelse, 2) ny 

relation, 3) lättare att hantera livet, 4) 

exklusion,  
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significance. Läsa transkriptioner och göra 

anteckningar. 2) Identifiera 

begrepp i citaten. 3) Identifiera 

kategorier i citaten och de 

tidigare identifierade 

begreppen. 4) Identifiera 

huvudkategori. 5) Bekräfta 

trovärdigheten av kategorier 

och huvudkategori. 

Rose, L., 

Mallinson, R.K. & 

Walton-Moss, B. 

A grounded  

theory of families 

responding to 

mental illness. 

2002, USA, Western 

Journal of Nursing 

Research 

Utveckla  teori om hur 

familjer hanterar upplevelsen 

av psykisk sjukdom. 

Identifiera var familjer 

behöver hjälp, samt vad 

familjer som hanterar dem 

väl gör? 

Kvaltitativ studie enligt 

grounded theory. 29 

Familjemedlemmar 

intervjuades vid tre tillfällen 

under två års tid. Intervjuerna 

analyserades genom konstant 

jämförelse. Varje intervju 

transkriberades och lästes 

innan nästa intervju 

genomfördes. Sedan kodades 

varje intervju och kategorier 

identifierades. 

Undersökningens resultat kunde delas in i tre 

kategorier. 1) Familjerna tvingades 

konfrontera osäkerhet och oro. 2) Upplevelse 

av att förbrukas av sjukdomen och att 

uppoffringar krävs då den dominerar 

tillvaron. 3) Skapa ordningen i 

sjukdomsbilden och symtomen. 

Schröder, A., 

Wilde Larsson, B. 

& Ahlström, G. 

Next of kin's 

conceptions of the 

quality of care in 

the psychaitric 

setting: A 

phenomenographic 

study. 

2007, Sverige, 

International Journal of 

Mental Health Nursing. 

Beskriva hur anhöriga 

upplever kvaliteten av den 

psykiatriska vården. 

Kvalitativ studie. Tolv 

anhöriga intervjuades om deras 

uppfattningar om vad god 

kvalitet inom psykiatrisk vård 

är, utifrån deras eget 

perspektiv. Ett 

fenomenografiskt 

tillvägagångssätt användes vid 

analys av data. Likheter och 

skillnader söktes i de 

intervjuades utsagor och 

utifrån det formades tydligt 

definierade kategorier.  

Skuld, vikten att bli sedd av vården, 

avlastning, tillgänglighet, deltagande, och god 

information. Felaktigt användande av 

sekretess. 
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Sjöblom, L-M., 

Wiberg, L., Pejlert, 

A. & Asplund, K. 

How family 

members of a 

person suffering 

from mental 

illness experience 

psychatric care.  

2008, Sverige, 

International Journal of 

Psychiatric Nursing 

Research. 

Beskriva hur 

familjemedlemmar till en 

person med psykisk sjukdom 

upplever kontakten med 

vården. 

Kvalitativ studie. 16 

familjemedlemmar med 

närstående lidande av psykisk 

ohälsa intervjuades i 

fokusgrupper om deras 

upplevelser av den psykiatriska 

vården. Intervjuerna 

transkriberades och 

sammanställdes genom en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Självuppoffring, besvikelse gentemot den 

psykiatriska vården och upplevelse av att bli 

bemött med förutfattade meningar. Behov av 

samarbete med den psykiatriska vården, 

anpassad information och ett för tungt ensamt 

ansvar för anhöriga. Mer positiva upplevelser 

då de involverats i vården.  

 

Tranvåg, O. & 

Kristoffersen, K. 

Experience of 

being the 

spouse/cohabitant 

of a person with 

bipolar affective 

disorder: a 

cumulative 

process over time. 

2008, Norge, 

Scandinavian Journal of 

Caring Science.  

Identifiera och beskriva 

makars och sambos 

upplevelser över tid av att 

leva med en partner med 

bipolär sjukdom. 

Kvalitativ studie. Sex makar 

och två sambos som bott med 

närstående olika länge 

intervjuades. De transkriberade 

intervjuerna analyserades efter 

en struktur baserad på 

fenomenologisk hermeneutik 

och genomfördes genom att 

dela in textstycken i mindre 

bitar kopplat till en kort 

beskrivning av innehållet.  

Osäkerhet, känsla av förlust och rädsla inför 

framtiden. Förändrade relationer. Dålig 

erfarenhet av vården. Ensamhet. Konstant oro 

för försämring i sjukdomstillstånd 

Skapande av förförståelse, egna 

hälsoproblem. 

Van der Voort, 

T.Y.G., Goossens, 

P.J.J. & van der 

Bijl, J.J.  

Alone together: a 

grounded theory 

study of 

experienced 

burden, coping, 

and support needs 

of spouses of 

persons with a 

bipolar disorder.  

2009, Nederländerna, 

International Journal of 

Mental Health Nursing. 

Skaffa större insikt av 

upplevd börda, 

copingmekanismer och behov 

av stöd hos makar till 

personer med bipolär 

sjukdom. 

Kvalitativ studie. 15 personer 

med rollerna makar respektive 

exmakar fick komma till tals 

om sina upplevelser via 

semistrukturerade intervjuer. 

Data analyserades genom 

konstant jämförelsemetod. 

Transkriptioner analyserades 

direkt efter att de skrivits och 

dessa användes som guide vid 

utformning av sekundära 

intervjuer och specifika 

ämnesområden.    

Distansering, förluster och känsla av 

ensamhet trots samlevnad  pga svårigheter till 

daglig kommunikation till följd av 

sjukdomen.   

Uttryckta hjälpbehov för kommunikation. 

Processen att hitta sin roll och balans mellan 

självuppoffring och att se till sina egna behov.  
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Wilkinson, C. & 

McAndrew, S. 

I’m not an 

outsider, I’m his 

mother! A 

phenomenological 

enquiry into 

experiences of 

exclusion from 

acute psychiatric 

setting. 

2008,  Storbritannien, 

International Journal of 

Mental Health Nursing. 

Att förstå informella 

vårdgivares erfarenheter av 

när deras närstående vårdades 

på en psykistrisk akut sluten 

avdelnig.   

Kvalitativ studie.  

Intervjuer hölls med fyra 

anhöriga om deras upplevelser 

av i vilken utsträckning de 

involveras i vården kring sina 

närstående. En tolkande 

fenomenologisk analys 

användes, i syfte att nå en 

djupare förståelse för de 

fenomen som uppkom under 

intervjuerna.  

Känsla av att bli utestängd av vården, att inte 

bli sedd av vården, vilja att samarbeta med 

vården. Känsla av att kunna tillföra vården 

någonting som inte tas till vara.  
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