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Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa 

 

The feeling of not knowing 
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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Cirka 20-40 procent av Sveriges befolkning drabbas av psykisk ohälsa vilket 

även påverkar deras närstående. Efter avinstitutionaliseringen har ansvaret 

för den psykiskt sjuka förflyttats från institution till de närstående. Trots det 

ökade ansvaret som de närstående fått rapporterar sjuksköterskor svårigheter 

i att involvera de närstående i vårdandet.    

Syfte: 
Syftet var att belysa närståendes upplevelse av att vara närstående till en 

person med psykisk ohälsa.  

Metod: 
Litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2012). Databaser som användes var 

CINAHL plus with Full Text och PsycINFO. Författarna valde ut sju 

kvalitativa, en kvantitativ artikel och en som var både kvalitativ- och 

kvantitativ. Artiklarna skulle besvara frågeställningarna: Hur påverkas de 

närståendes vardagliga liv när de lever nära en person med psykisk ohälsa? 

och vilka upplevelser belyses rörande det vardagliga livet och mötet med 

vården som följer av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa? 

Den teoretiska referensram som valdes var systemteorin enligt Strømsnes 

Ekern (2003). 

Resultat: Resultatet visar att närstående upplever att deras liv påverkas och att de 

exkluderas när det kommer till vårdandet av patienten. De önskar att deras 

behov blir tillgodosedda av den psykiatriska vården och att de blir mer 

delaktiga i vårdandet. 

Diskussion: Den psykiatriska vården bör se till de närståendes behov och erbjuda stöd då 

detta kan leda till minskad upplevd börda och ohälsa, vilket även påverkar 

patienten positivt. Kvinnor deltar i högre grad i valda studier och rapporterar 

även högre upplevd börda, något som även det bör uppmärksammas av 

sjukvården. Genom att använda systemteorin kan sjuksköterskan få en insikt 

av hur patient och dennes närstående påverkar varandra, vilket kan leda till 

en mer tillfredsställande omvårdnad. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, närstående, börda, oro, ansvar, utanförskap, systemteori. 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Background: 

Approximately 20-40 percent of Sweden’s population suffers from mental 

illness which also affects their families. After the deinstitutionalization the 

responsibilities have transferred from the institution to the families. Despite 

the increased responsibilities the families obtained, registered nurses report 

that they have difficulties in involving relatives in patients care. 

Aim: The aim was to highlight the family experience of living with a person who 

suffers from mental illness.  

Methods: This literature review was formed in accordance with Friberg (2012). 

Databases used was CINAHL plus with Full Text and seven qualitative, 

one quantitative article and one with both qualitative- and quantitative 

method were selected, and one of those was selected by “free search”. The 

articles were aimed to answer the questions “how the families’ everyday 

lives are affected when they are living close to a person who suffers from 

mental illness” and “what experiences are highlighted concerning the 

everyday life and nursing care that come with being related to a person with 

mental illness”. The theoretical framework that was chosen was system 

theory according to Strømsnes Ekern (2003). 

Results: The results show that relatives feel their lives are affected and they are 

excluded when it comes to caring for the patient in the health care system. 

They wish that their needs would be fulfilled by the psychiatric care and 

that they would be more involved in caring for the patient. 

Discussions: The psychiatric care should look to the family needs and offer support as it 

can lead to decreased feelings of burden and illness, which also can affect 

the patient in a positive way. Women participated to a higher degree in 

studies than men and they also reported higher perceived burden, 

something that the health care should notice. By using the system theory, 



 
 

 
 

 

the nurse can be given an insight of how the patient and their families are 

affecting each other, which could lead to a more satisfying care. 

Keywords: Mental illness, relatives, family, burden, anxiety, alienation, system theory. 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/alienation
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och i vårt privata liv har vi uppmärksammat 

att det inte enbart är den som lider av psykisk ohälsa som drabbas utan de närstående kan 

påverkas minst lika mycket. Vi har bland annat sett att barn kan tvingas ta större ansvar då en 

förälder är sjuk, att närstående bär en känsla av ständig oro för den sjuke och att det finns en 

känsla av att inte bli sedd av sjukvården. Vi har även sett att närstående många gånger faktiskt 

inte blir sedda av sjukvården och får därmed inte sina behov tillgodosedda vilket i högre grad 

leder till att de själva drabbas av psykisk ohälsa. 

 Att lida av psykisk ohälsa är idag inte något ovanligt hälsotillstånd och många inom vården 

har egna erfarenheter eller har en relation till någon som har psykisk ohälsa. Under vår 

sjuksköterskeutbildning har ett stort fokus lagts på den vårdande relationen mellan 

sjuksköterska och patient vilket kan leda till att de närstående glöms bort.  

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer begreppet psykisk ohälsa beskrivas och det kommer redogöras för 

psykiatrins utveckling i Sverige från tidigt 1800-tal fram till avinstitutionaliseringen av 

mentalsjukhusen. Det kommer att redogöras för hur avinstitutionaliseringen påverkade den 

psykiatriska vården och hur denna vård ser ut i praxis i nuläget. Begreppet närstående 

kommer att tydliggöras samt kommer det beskrivas hur de involveras i vårdandet av personer 

med psykisk ohälsa. 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är en övergripande term som beskriver både psykisk sjukdom och psykiska 

besvär (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2012). Psykiska besvär beskriver olika 

tillstånd som visar tecken på psykisk obalans, det vill säga psykisk ohälsa, till exempel 

upplevelsen av nedstämdhet, oro och ångest. Psykisk sjukdom innefattar symtom i den grad 

att diagnos kan ställas. Både psykisk sjukdom och psykiska besvär försvårar livssituationen 

för den drabbade och dennes närstående. 

 Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 2013) är hälsa ett tillstånd av fysisk, mental och 

socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom (fritt översatt av författarna). 

Hälsa är enligt denna definition en subjektiv upplevelse och en person kan uppleva hälsa trots 

eventuell diagnos. Definitionen tydliggör även att en person kan uppleva ohälsa trots 

avsaknaden av diagnos. 
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 Omkring 3 % av den vuxna befolkningen söker psykiatrisk vård varje år (Ottosson, 2004, 

s. 601) och de som söker har varierande problematik med allt ifrån ängslan och oro till 

depression och svårare psykiska problem (Socialstyrelsen, 2009, s. 305). Den höga 

förändringstakten i samhället påverkar människors arbetsbelastning och ökar därmed risken 

för överansträngning och stressreaktioner vilket leder till sjukskrivningar och förtidspension 

(Skärderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010, s. 35-37). 20-40% av den vuxna befolkningen 

uppger att de lider av någon form av psykisk ohälsa och den upplevda psykiska hälsan har 

utvecklas i negativ riktning det senaste decenniet. Den psykiska ohälsan har framför allt ökat 

hos unga kvinnor där självmord och självskadebeteenden fortsätter att öka (Socialstyrelsen, 

2009, s. 305).  

 Under 2010 rapporterades det till patientregistret att cirka 50 000 patienter vårdades inom 

den psykiatriska slutenvården och landstingen rapporterade att närmare 260 000 patienter 

besökte läkare inom den psykiatriska öppenvården under samma år (Socialstyrelsen, 2012, s. 

11-13), sammanfattningsvis vårdades därmed runt 310 000 människor inom psykiatrin 2010. 

Socialstyrelsen rapporterade att cirka 10 000 personer tvångsvårdades enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård år 2010 (Socialstyrelsen, 2012, s. 

23). Den psykiska ohälsan kostar samhället cirka 60 till 75 miljarder kronor varje år. 

Kostnaderna för en person som är sjukskriven i mer än 5 år motsvarar upp till 3 miljoner 

kronor (Bengtsson, Nilsson, Norlén & Brodén, Motion 2013/14:So623). 

 

Psykiatrins utveckling i Sverige 

I början av 1800-talet benämndes de ”oönskade” samhällsavvikarna som de ”försvarslösa” 

och i denna grupp ingick personer med psykisk sjukdom. Det fanns en övertygelse om att 

dessa människor kunde fostras till att bli värdiga samhällsmedborgare genom att lära 

personerna skötsamhet, arbetsplikt och bättre moral (Sjöström, 1992, s. 121). Under 1800-

talet formulerades det scheman över de olika psykiatriska diagnoserna (ibid. s. 152). Vid 

denna tidsperiod kunde de närstående endast besöka den sjuke med tillstånd av läkaren (ibid. 

s. 149). 

 1858 års stadga innebar flera förändringar för psykiatrin. Det tidigare använda begreppet 

”dåre” ändrades till sinnessjuk (Sjöström, 1992, s. 158) och huvudansvaret för den 

sinnessjuka gick från att vara kyrkans till att bli överläkarens vid varje hospital (ibid. s. 128, s. 

158). 
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 Den 1 januari 1931 trädde en ny stadga i kraft vilket innebar att familjer med erfarenhet av 

psykisk sjukdom tog in patienter som inneboende och fick finansiell ersättning och detta var 

ett acceptabelt komplement till den slutna vården. Patienten fick den vård som behövdes och 

behandlades som en familjemedlem (Sjöström, 1992, s. 171-172). Det blev då även möjligt 

för patienten att självmant söka vård för sin psykiska problematik, utan det tidigare kravet på 

intyg från läkare (ibid. s. 175).   

 På 1950-talet blir psykiatriundervisning aktuell i sjuksköterskeutbildningen (Sjöström, 

1992, s. 170) och år 1967 byts beteckningen för sinnessjukhus till mentalsjukhus och 

landstingen övertog driften av dessa (Ottosson, 2003, s. 28). 

 

Avinstitutionaliseringen av mentalsjukhusen 

Mentalsjukhusen och institutioner erbjöd patienterna, som sällan upplevt acceptans från 

samhället, både ekonomisk och social trygghet (Hydén, 1998). Under mentalsjukhusens och 

institutionernas tid innebar en psykiatrisk diagnos en befrielse från de förväntningar som 

fanns gällande socialt ansvar och försörjning. Även närstående fritogs ansvar för personen 

eftersom ansvaret försköts till läkare, sjuksköterskor och mentalvårdare (ibid.). 

Avinstitutionaliseringen av psykiatrin började i västvärlden under 1960-talet och i Sverige 

började vårdplatserna reduceras under 1970-talet (SOU 2006:100, s. 84-85). Grundidén med 

avinstitutionaliseringen var att stärka personernas rättigheter, autonomi och möjliggöra för 

den psykiskt sjuka att integreras i samhället. Detta utan att se till eventuella hinder som den 

psykiska sjukdomen bidrog till livskvalitén var generellt sett låg för de personer som var 

institutionaliserade och många levde ensamma och saknade arbete (Ottosson, 2004, s. 600-

601). Från år 1995, då psykiatrireformen trädde i kraft, fick kommunerna ansvaret för boende, 

sysselsättning, sociala kontakter, fritid samt läkarvård. Målet med reformen var att 

normalisera de psykiskt sjukas levnadsvillkor och jämställa den somatiska och psykiatriska 

vården (Markström, 2003, s. 139). Många har genom denna reform fått en förbättrad 

livssituation med ökade möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället (Ottosson, 

2004, s. 600-601). Kristiansen, Hellzén och Asplund (2010) belyser dock en annan bild i sin 

studie av sjuksköterskors syn och upplevelser av att vårda psykiskt sjuka personer boende på 

ett kommunalt boende. I studien framkommer det att sjuksköterskors arbetssituation 

förvärrats till följd av personalnedskärningar och bristande resurser. Sjuksköterskorna 

rapporterade att arbetet är mycket krävande och att det påverkade de boende negativt. Brist på 

motivation och feedback från arbetsgivaren var något som nämndes ofta och sjuksköterskorna 

upplevde en brist på information och klara direktiv.  
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 En konsekvens av avinstitutionaliseringen i västvärlden är att de närstående ålagts en 

informell vårdarroll av de psykiskt sjuka (Markström, 2003, s. 104).  

 

Den psykiatriska vården  

I Sverige utgörs den psykiatriska vården av så kallad sektoriserad vård (Ottosson, 2004, s. 

599-600). Sektoriserad vård innebär att en psykiatrisk klinik har ett totalt ansvar för vården 

inom ett geografiskt område. Arbetet struktureras upp i olika team eller arbetslag där olika 

professioner ingår som till exempel psykiatriker, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

vårdare och sjukgymnaster och teamen kan arbeta i öppen och/eller sluten vård. Eftersom 

dessa team innefattar kompetenser inom skilda områden främjas en helhetssyn på patienten 

(ibid.). Inom den psykiatriska vården är det viktigt att involvera de närstående då en del 

patienter kan ha bristande sjukdomsinsikt vilket också blir viktigt då de närstående bland 

annat kan fungera som informanter i fall då patienten lider av förvirringstillstånd, rus eller 

psykos (Skärderud, et al. 2010, s. 133-134).  Enligt Socialstyrelsen ska insatserna från 

sjukvården även beröra åtgärder som syftar till stöd för de närstående (Socialstyrelsen, 2012, 

s. 14).  

 

Närståendebegreppet 

Närståendebegreppet som används i denna uppsats överensstämmer med det 

vårdvetenskapliga synsättet på närstående som kan inkludera familjemedlemmar, 

arbetskamrater, vänner, annan släkting eller granne (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 119). 

Författarna vill tydliggöra att begreppet närstående är komplext och att i denna uppsats syftar 

det till den sjuka personens och de närståendes subjektiva uppfattning om huruvida de är 

närstående eller inte. 

 

Närståendes involvering i den psykiatriska vården 

När en person lider av psykisk ohälsa påverkas även dennes närstående (Weimand, Sällström, 

Hall-Lord & Hedelin, 2013) och det framkommer i studier (Hilton, Turner, Krebs, Volz & 

Heyman, 2012; O'Brien, Anand, Brady & Gillies, 2011; Reupert & Mayberry, 2011; Slack & 

Webber, 2008) att sjuksköterskor är medvetna om att närstående har en stor betydelse i 

omvårdnaden av en person som lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har i sitt praktiska 

arbete möjligheten att tidigt ingripa, ge information och stötta de närstående (Foster, 2010). 

Stödet som ges kan bidra till stärkt motståndskraft och ökade möjligheter i att hantera 
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situationen som följer med den psykiska ohälsan (ibid.). Sjuksköterskor beskriver dock 

svårigheter i att tillgodose de närståendes behov då de anser att det främsta målet i 

omvårdnadsarbetet är att vårda patienten i fråga (Weimand, et al. 2013). Att balansera den 

vårdrelation de har med patienten och även stötta de närstående beskrivs som krävande. Det 

praktiska omvårdnadsarbetet fokuserar på patienten och de medicinska aspekter rörande den 

psykiska ohälsa, vilket försvårar deras möjlighet att också se till de närståendes behov. Ur 

sjuksköterskans perspektiv kräver mötet med de närstående resurser som innefattar tid, 

personal samt anpassade rutiner, vilka alla är knappa (ibid.) Forskning pekar på kritik 

gentemot sjukvårdens bemötande av närstående till patient med psykisk ohälsa. De närstående 

involveras i vårdandet av patienten, men då främst som ett stöd för den sjuke och som en 

resurs för vårdpersonalen (Foster, 2010; Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin & Andershed, 

2012; O'Brien, et al. 2011). Sjuksköterskor rapporterar även att det finns kunskapsbrister hos 

vårdpersonalen, då i form av bemötande och pedagogik gentemot de närstående (O'Brien, et 

al. 2011). O'Brien, et al. (2011) belyser i sin studie frågan om vem som bär ansvaret för 

närstående som besöker patienter då det upplevs som problematiskt för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskor ser en problematik då exempelvis barn ska besöka sina sjuka föräldrar. Dels 

framkommer det att det finns oklarheter i vem som fattar beslut gällande besöken och att 

vårdmiljön på avdelningar inte anpassas för de närstående. Det finns inga familje-designade 

utrymmen, vilket kräver att vårdpersonalen på eget initiativ skapar sådana utrymmen. Dessa 

brister bidrar till att sjuksköterskor upplever svårigheter i att aktivt främja eller stötta att 

närstående besöker sina sjuka.  

 

Problematisering 

När en person lider av psykisk ohälsa påverkas även de närstående av den rådande 

situationen. Efter avinstitutionaliseringen inom den psykiatriska vården har en betydande del 

av ansvaret för de personer som lider av psykisk ohälsa lagts på de närstående. Tidigare 

forskning visar att närstående har en betydelse i vårdandet av patient med psykisk ohälsa och 

sjuksköterskor ser de närstående som en resurs i vårdandet, dock framstår kunskapsbrist och 

knappa resurser som påverkande faktorer i mötet med de närstående. Genom att synliggöra 

upplevelsen av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa är förhoppningen att 

bidra till ökad förståelse för de närståendes situation och även deras delaktighet i det 

psykiatriska omvårdnadsarbetet.  
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Syfte 

Syftet var att belysa närståendes upplevelse av att vara närstående till en person med psykisk 

ohälsa.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser belyses rörande det vardagliga livet och mötet med vården som följer av 

att vara närstående till en person med psykisk ohälsa? 

2. Hur påverkas de närståendes vardagliga liv när de lever nära en person med psykisk 

ohälsa? 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska referensram som kommer att användas är systemteorin. Systemteorier finns 

inom många olika områden och det var kanadensaren von Bartalanffy som under 1930-talet 

introducerade den generella systemteorin (Strømsnes Ekern, 2003). Systemteoretiker menar 

att ett system är en organiserad helhet som består av samverkande delar och de förändringar 

som sker i en del av systemet bidrar till konsekvenser för hela systemet. 

     Biologen och antropologen Gregory Bateson har varit en viktig person i systemteorins 

utveckling och tillsammans med den så kallade Palo Alto-gruppen, som arbetade under 1950-

talet, bestående av psykologer, psykiatriker och familjeterapeuter undersökte han 

kommunikationsaspekterna i mänskliga relationer (Strømsnes Ekern, 2003). De teorier som 

utvecklades då har sedan dess varit värdefulla verktyg för en ökad förståelse för de 

relationsmönster som finns inom en familj. 

     Bateson och systemteorin har i hög grad påverkat förståelsen av familjen och används idag 

i många fall som en synonym till familjeterapi (Strømsnes Ekern, 2003). Familjen kan 

uppfattas som ett system bestående av flera olika subsystem och att detta familjesystem utgör 

en del av ett övergripande system, ett suprasystem. 

Strømsnes Ekern (2003) menar att om man ser familjen och närstående som ett system, och 

systemteorin utgår ifrån att förändringar som sker i en del av systemet bidrar till konsekvenser 

för hela systemet, blir det tydligt hur alla närstående påverkas när en av medlemmarna 

drabbas av psykisk ohälsa. Det traditionella orsak-verkan tänkandet är för enkelt när det 

kommer till mänskliga relationer och det bör istället användas en cirkulär förståelse för att 

förstå dessa (ibid.), det blir därför viktigt att se hur delarna påverkar helheten. 
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   Med systemteorin kan även det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa (Fawcett, 

1984) kopplas samman då ett systemteoretiskt tänkande kan påverka de närståendes hälsa i en 

positiv riktning. Med systemteorins hjälp kan man flytta blicken från den enskilda personens 

symtom och egenskaper och istället sätta relationerna och samspelet mellan människorna i 

fokus (Strømsnes Ekern, 2003).  

     Författarna kommer diskutera resultatet av denna litteraturöversikt med hjälp av Strømsnes 

Ekerns beskrivning av systemteorin. 

 

Metod 

Denna uppsats har utformats som en litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2012), vilket 

betyder att författarna har gjort en översikt över ett problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde.  

 

Datainsamling och urval 

Sökningar av artiklar utfördes i databaserna CINAHL plus with Full Text och PsycINFO. 

Sökorden som användes var initialt mental illness, mental health, parents, children och adult 

children. Perspektivet ändrades till ett närståendeperspektiv och då lades begreppen family 

samt relatives till i sökningen. För att anpassa sökningen ytterligare till syftet lade författarna 

till experience. 

 För att få ett helhetsbegrepp inom det valda området tillämpades ett så kallat 

”helikopterperspektiv” (Friberg, 2012, s 137) då artiklarnas titlar och abstract lästes för att se 

om de var relevanta till uppsatsens syfte. Artiklar som inte överenstämde med de valda 

inklusions- och exklusionskriterierna förkastades. Exklusionskriterier berörde närstående 

under 18 år, missbruk, anorexia nervosa, litteraturöversikter, artiklar som enbart berörde 

socialtjänsten samt debattartiklar. Inklusionskriterier var, närsående över 18 år, västerländska 

artiklar, närståendeperspektiv och att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2005-

2013. Genom att endast inkludera närstående över 18 år berör de valda artiklarna 

allmänsjuksköterskans område och ett västerländskt perspektiv valdes för att resultatartiklarna 

ska utgå ifrån samma kontext. Artiklar som berörde missbruk och anorexia nervosa valdes 

bort då dessa inte berör allmänpsykiatrin. I denna uppsats har enbart vetenskapliga artiklar 

valts och dessa har granskats utifrån kriterier i enlighet med Fribergs (2012) resonemang om 

vad som är en vetenskaplig artikel, vilket innebar att artiklarna innehåller 

problemformulering, beskrivning av syfte, metodbeskrivning, dataanalys, 
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undersökningspersonerna är beskrivna och resultatet är beskrivet. Bedömningen är att de 

valda artiklarna uppfyller dessa kriterier. Sju artiklar var av kvalitativdesign, en artikel var av 

kvantitativdesign och en artikel var av både kvalitativ- och kvantitativdesign. Dessa valdes då 

de beskriver närståendes upplevelse av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen utfördes i enlighet med Fribergs (2012) rekommendation vid litteraturstudier. 

Första steget i analysen innebar ett genomläsande av artiklarna som skedde flera gånger för att 

få en djupare bild av innehållet. Författarna läste var för sig för att inte påverka varandras 

förståelse. Innehållet i varje artikel sammanfattades till en flytande text för att säkerställa att 

innehållet var uppfattat och tolkat på samma sätt. Alla artiklar numrerades för att lättare kunna 

skilja dem åt vid sammanställningen. Sammanfattningarna skrevs sedan ut i pappersform och 

fenomen klipptes ur var för sig. Därefter sorterades fenomenen som handlade om samma sak 

upp i kategorier vilket resulterade i fem föreslagna teman; framtid, relationen till den sjuka 

personen, relationen till andra personer, synen på vården och coping. Relationen till den sjuka 

personen slogs ihop med relationen till andra personen och skapade ett tema som beskrev hur 

de närstående påverkades i livet till följd av den psykiska ohälsan. Fenomenen som hamnat 

under samma teman skrevs slutligen ihop till en löpande text. Under sammanställningens 

gång dubbelkollades den skrivna texten med de berörda artiklarna för att försäkra att 

materialet som kategoriserats stämde överens med innehållet i artiklarna. Resultat 

presenterades slutligen i tre övergripande teman som slutligen benämndes; den psykiska 

ohälsans inverkan på de närståendes liv, den psykiska ohälsans inverkan på framtiden och de 

närståendes möte med den psykiatriska vården.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har valt artiklar som de anser är etiskt försvarbara, i enlighet med Forsbergs och 

Wengströms (2013, s. 70) beskrivning av etiska överväganden vid litteraturstudier, det vill 

säga att de valda artiklarna har fått tillstånd av etiska kommittéer eller så har etiska 

överväganden gjorts. Samtliga valda resultatartiklar har blivit granskade och godkända av en 

etisk kommitté alternativt så har deltagarna i artiklarna gett sitt samtycke och etiska 

överväganden har gjorts. Författarna läste valda artiklar var för sig och gjorde en subjektiv 

innehållssammanfattning för att en rättvis bild av artiklarna skulle framträda så att författarna 

inte påverkat varandras förförståelse. Det förelåg viss risk för översättningsproblematik från 
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engelska till svenska, vilket författarna var medvetna om. För att minska den risk som förelåg 

vid översättning har författarna använt sig av lexikon för att göra en så exakt översättning som 

möjligt. Författarna till studien har angett sina resultat så sanningsenligt och korrekt som 

möjligt. 

 

Resultat 

Utifrån analysen framstod följande tre huvudteman; den psykiska ohälsans inverkan på de 

närståendes liv, den psykiska ohälsans inverkan på framtiden och de närståendes möte med 

den psykiatriska vården. Vissa huvudteman presenteras med subteman för att tydliggöra 

fenomen som ingår i huvudtemat, detta för att redovisa resultaten rättvist och korrekt.  

 

Den psykiska ohälsans inverkan på de närståendes liv 

Relationen till personen som lider av psykisk ohälsa belyses utifrån flera olika upplevelser. 

Subteman som belyser dessa är: att förhålla sig till en närståendes sjukdom, upplevelse av 

börda, att leva i skuggan av sitt eget liv och att hantera en förändrad vardag. 

 

Att förhålla sig till en närståendes sjukdom 

Känslan av att vara överväldigad var en övergripande känsla som många av de närstående 

upplevde i sitt dagliga liv. Innan ställd diagnos, eller då symtom på psykisk ohälsa framträdde 

hos unga vuxna, beskrev många närstående hur de överväldigades av situationen (Walton-

Moss, Gerson & Rose, 2005; Wynaden, 2007). Att vara överväldigad beskrevs som 

framträdande då de närstående fått ta allt ansvar för den sjuka personen (Schröder, Wilde 

Larsson & Ahlström, 2007). Då den sjuka personen hade ett självskadebeteende, våldsamma 

beteenden och självmordsbeteenden resulterade det i ytterligare känslor av att vara 

överväldigad och bidrog till en konstant oro (Stjernswärd & Östman, 2008; Wynaden, 2007).  

 Sorg och förlust var också framträdande känslor hos många närstående. De närstående 

uttryckte en sorg över att de förlorat den person som den sjuke en gång var innan den 

psykiska ohälsan framträtt (Stjernswärd & Östman, 2008; Wynaden, 2007). Det uttrycktes 

även en problematik i att inte längre känna den sjuka personen och hur de skulle förhålla sig 

till den nya personligheten (Wynaden, 2007). Sorg uttrycktes också över att den sjuka 

personen inte kommer att kunna uppnå sina tidigare satta livsmål (Walton-Moss, et al. 2005). 

 De närstående upplevde en känsla av skuld som grundade sig på hur de betedde sig mot 

den sjuka personen (Dahlqvist Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielson, 2011) och i upplevelsen 
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i att ha bidragit till att personen drabbats av den psykiska ohälsan (Stjernswärd & Östman, 

2008). De närstående beskrev känslor av skam och skuld då de inte var starka och modiga nog 

att diskutera den sjuka personens sjukdom eftersom det fanns en rädsla för andras dömande 

och negativa attityder (Dahlqvist Jönsson, et al. 2011; Schröder, et al., 2007). Många av de 

närstående uttryckte en känsla av ensamhet till följd av att få utomstående kunde förstå deras 

nuvarande situation och de kände att de lämnades ensamma i sina upplevelser (Dahlqvist 

Jönsson, et al. 2011; Ewertzon, Cronqvist, Lützén & Andershed, 2012; Stjernswärd & 

Östman, 2008; Wynaden, 2007). 

 Vad som framkom av analysen var också att det fanns en rädsla rörande herediteten. Dels 

fanns en rädsla för att skaffa egna barn kopplat till herediteten, som uttrycktes bland syskon 

till den sjuka personen (Ewertzon, et al. 2012) och dels bidrog herediteten till en rädsla för att 

andra familjemedlemmar skulle drabbas av psykisk ohälsa (Dahlqvist Jönsson, et al. 2011). 

 

Upplevelse av börda 

Många av de närstående har beskrivit en upplevd börda som innefattat flera faktorer. En av 

dessa var den ekonomiska bördan, då många närstående fungerade som försörjningsstöd för 

den sjuke (Stjernswärd & Östman, 2008; Weimand, et al., 2010; Wynaden, 2007). De 

närstående hade fått ett ökat ansvar och en vårdande roll då en anhörig drabbas av psykisk 

ohälsa. Situationen påverkade inte bara relationen mellan den sjuke och friske, utan även 

andra relationer i de närståendes liv. Till följd av bördan påverkades de närståendes hälsa och 

välbefinnande (Stjernswärd & Östman, 2008; Wynaden, 2007). Kvinnor och då främst 

ensamstående kvinnor, upplevde i högre grad denna börda (Weimand, et al., 2010) och det 

visade sig också att bördan var relaterad till hur frekvent kontakten med den sjuka personen 

var. Mer kontakt resulterade i högre grad upplevd börda (ibid.). När de närstående ansåg att 

den sjuke var i god vård lättade den upplevda bördan (Stjernswärd & Östman, 2008) och 

inläggning vid psykiatrisk klinik, även i form av tvångsvård, gav de närstående en känsla av 

lättnad då det upplevda ansvaret då delades med den psykiatriska sjukvården (Walton-Moss, 

et al. 2005). 

 

Att leva i skuggan av sitt eget liv  

Den psykiska ohälsan inverkade på de närståendes upplevelse av hot mot självförtroende, 

integritet och identitet. Utifrån analysen framkom det också att de upplevde hot mot de egna 

livsmålen och drömmarna (Wynaden, 2007). De egna behoven upplevdes alltid vara 
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sekundära den sjuka personens (Ewertzon, et al. 2012; Stjernswärd & Östman, 2008; Walton-

Moss, et al. 2005; Wynaden, 2007). De uttryckte det som en känsla av att inte leva sina egna 

liv. Att leva i skuggan till den sjuka personen påverkade livet i många aspekter, både privat, 

socialt och professionellt (Stjernswärd & Östman, 2008). 

Innan ställd diagnos, då de närstående ändå visste att något var fel, var de upptagna av att 

leta efter svar på vad det var som inte stod rätt till och den psykiska ohälsan beskrevs många 

gånger som oförutsägbar och påverkade balansen i olika relationer (Stjernswärd & Östman, 

2008). Det var svårt att möta de förväntningar som fanns gällande sociala relationer vilket 

ledde till minskat socialt nätverk och i vissa fall social isolering (Stjernswärd & Östman, 

2008; Wynaden, 2007). Om närstående hade familjärt stöd och andra resurser resulterade det i 

att familjer upplevde ett välbefinnande (Walton-Moss, et al. 2005). Sjukdomen påverkade de 

flesta relationer, i och utanför familjen, vilka kunde fördjupas eller försämras (Stjernswärd & 

Östman, 2008). Förändringar i relationer såg olika ut beroende på allvarlighetsgraden av 

sjukdomen och var beroende av hur relationerna såg ut innan den psykiska ohälsan drabbat en 

person i de närståendes närhet (ibid.).  

 Många av de närstående hade fått göra ändringar gällande sina arbeten. De hade 

exempelvis fått ändra sin anställning till en timanställning eller bytt arbete för att kunna vara 

tillgängliga hemma. Några rapporterade även att de varit tvungna att lämna jobbet med kort 

varsel och tvingats ta ut sjukdagar på grund av krissituationer. Många såg dock arbetet som en 

fristad vilket gav tillfälle för distraktion och möjlighet att lägga fokus på annat än den 

psykiska ohälsan. Närstående beskrev hur erfarenheterna av att leva med person som lider av 

psykisk ohälsa i vissa fall kunde influera karriärsval och bidra till en önskan att hjälpa andra i 

liknande situationer (Stjernswärd & Östman, 2008). De engagerade sig i olika 

myndighetsgrupper som är involverade i beslut rörande psykisk ohälsa, exempelvis polisen, 

för att öka kunskapen och på så sätt förbättra attityder och förhållningssätt rörande psykisk 

ohälsa (Wynaden, 2007). 

 

Att hantera en förändrad vardag 

Närstående hanterade sin situation med flera olika metoder och strategier (Stjernswärd & 

Östman, 2008; Wynaden, 2007). Många närstående uttryckte att kunskap och förståelse var en 

viktig del i att kunna hantera sin situation. Kunskapen de närstående sökte gällde information 

om sjukdomen, både i fall då diagnos fanns och då den inte var ställd. I fall då diagnos var 

ställd sökte de närstående fördjupad kunskap och förståelse för situationen, vilket resulterade i 

återtagen kontroll och stärkt roll gentemot den psykiatriska vården (Wynaden, 2007). De 
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utvecklade en mängd olika strategier i att hantera den sjuka personen, sjukvården och den 

press som de upplevde. De fick anpassa sig efter den sjuke och utvecklade därför en god 

kommunikation med personen, dels för att ta reda på personens mentala tillstånd och för att 

bättre kunna hantera krissituationer. Dessa färdigheter gjorde att de kunde hantera den sjuka 

personen mer effektivt och detta bidrog till minskad upplevelse av att vara överväldigad 

(ibid.). 

För att få ökad kunskap och förståelse deltog en del närstående i utbildningsprogram 

utformade av vårdorganisationer (Wynaden, 2007). Stödgrupper bidrog till att de närstående 

kände att de på bättre sätt kunde hantera mötet med vården. Syskon som deltagit i stödgrupper 

beskrev att de fått kunskap om sjukdomen och behandlingen, deras lagliga rättigheter och hur 

de skulle kunna hantera situationen bättre (Ewertzon, et al. 2012). Många kände en sorg över 

den förlorade personen och även en ensamhet. Att delta i stödgrupper kunde lätta på sorgen 

och gav gemenskap då de träffade andra personer med liknande erfarenheter (ibid.). En ökad 

kunskap kring sjukdomen och situationen bidrog till att de bättre kunde förstå den sjuka 

personens livsvärld (Schröder, et al. 2007). 

 De närstående utvecklade också praktiska färdigheter för att kunna hantera situationen. 

Oavsett om situationen var ny eller funnits under längre tid, använde sig de närstående av 

flera sysselsättningar, såsom arbete, fysisk aktivitet och sociala relationer. Andra metoder och 

verktyg som användes rörde religion, meditativa övningar och förnekelse (Stjernswärd & 

Östman, 2008; Wynaden, 2007). Hoppet ansågs av många vara en motivator och livlina. De 

närstående kände hopp i att hitta en passande behandling, bra läkare och hopp om ett drägligt 

liv framtiden (Stjernswärd & Östman, 2008). När de inte längre hittade metoder för att 

hantera situationen själva sökte en del närstående professionell hjälp, vilket kunde påverka 

deras redan ansträngda ekonomi om de sökte hjälp inom den privata sektorn (Wynaden, 

2007).  

 

Den psykiska ohälsans inverkan på framtiden.  

Den psykiska ohälsan som drabbar en person inverkar på de närståendes syn på deras och den 

sjuka personens framtid och detta resulterar i många känslor och upplevelser. Många 

närstående kände en konstant oro och osäkerhet gällande hur livet kommer att bli för den 

sjuka personen. Närstående hade ett starkt behov av att stötta den sjuke för att personen ska 

klara av sitt dagliga liv och konsekvenserna av detta blev att det hindrade de närstående från 

att leva ett eget liv. Utmaningen i att balansera sina egna behov med att stötta den sjuka 
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personen ledde till ökad oro gällande framtiden. En del av de närstående uttryckte en oro över 

att de i framtiden inte längre kommer att vara kapabla till att stötta och vårda den sjuka 

personen och frågade sig vem som då ska ta över ansvaret (Dahlqvist Jönsson, et al. 2011). 

Frågan om vem som ska ta över ansvaret togs upp även upp i en studie gjord av Corsentino, 

Molinari, Gum, Rosco, och Mills (2008) där 25 procent av de närstående svarade att den egna 

försämrade hälsan och framtida död kommer att göra dem oförmögna att fortsätta vårda den 

sjuka personen. Det uttrycktes svårigheter i att göra planer utifrån detta faktum och de 

uttryckte en sorg över att den sjuka personen ska bli lämnad ensam. 

 Närstående uttryckte oro inför den sjuka personens framtida sociala situation (Corsentino 

et al. 2008). De spekulerade i hur kontakten med vänner och grannar kommer att minska över 

tid, eftersom de trodde att den sjuka personen kommer att ha svårigheter att behålla arbete och 

fortsätta med sina fritidsaktiviteter. Detta kan komma att leda till extrem ensamhet enligt de 

närstående. 

 De närståendes framtidssyn var också relaterad till sjukdomens oförutsägbarhet. En del 

hade bristande kunskap gällande sjukdomens förlopp och hade pessimistiska tankar om den 

sjukes förmåga att ta hand om sig själv och förmågan att leva ett normalt liv (Dahlqvist 

Jönsson, et al. 2011). Andra rapporterade att de var återhållsamma gällande framtiden och 

ansåg att det i nuläget var så bra det kunde bli. Målet var då att klara av de kriser som uppstod 

här och nu (Walton-Moss, et al. 2005).  

 Ytterligare en oro som de närstående upplevde gällande framtiden var de finansiella 

skyldigheter de ansågs sig ha gentemot den sjuka personen. De närstående var oroliga över att 

inte kunna ha råd att gå i pension då de i nuläget försörjer den sjuka personen (Corsentino et 

al. 2008). Många närstående hade inga förväntningar på den sjukes förmåga och den sjuke 

hade då få möjligheter att förändras i framtiden. De närstående tog ett för stort ansvar för den 

sjuke vilket försvårade personens möjligheter till förändring och förbättring i framtiden 

(Walton-Moss, et al. 2005). Vid de tillfällen då de närstående inte kände något hopp blev 

tankar om framtiden en ännu större börda (Dahlqvist Jönsson, et al. 2011). 

 I en studie av Walton-Moss, et al. (2005) framkom det att närstående som hade ett starkt 

familjärt stöd, tillgång till samhällsresurser samt finansiellt stöd från myndigheter i högre grad 

ansåg sig uppleva välbefinnande. Dessa närstående beskrev sin framtid som positiv, fylld av 

chanser och möjligheter för både de själva och den sjuka personen. De framkom också av 

analysen att en tro på förbättring och stabilitet i sjukdomen genererade hopp (Dahlqvist 

Jönsson, et al. 2011). De närstående beskrev ett behov av att se en framtid där de inte konstant 

behövde oroa sig över sjukdomen. Genom att se på framtiden med den nuvarande situationen 



 
 14 (34) 

 

i åtanke, kunde närstående bibehålla en positiv attityd och föreställa sig en framtid som inte 

endast skulle innefatta en vardag med fokus på den psykiska ohälsan (ibid.).  

I fall där de närstående insåg att den sjuka personen aldrig skulle kunna uppnå sina tidigare 

satta livsmål, tvingades de att sätta nya mål och förväntningar för den sjuka personen. Detta 

ledde till att de såg på framtiden med nya mål och drömmar som gällde för de närstående och 

också den sjuke, vilket gav en känsla av kontroll (Wynaden, 2007). 

En betydande faktor gällande framtiden var åldrandet hos de närstående och också den 

sjuka personen. I studien av Corsentino, et al, (2008) tillfrågades närstående om de sett några 

förbättringar som kommit i och med åldrandet. En stor del menade att det inte skett någon 

förbättring, medan andra sett att åldrandet hos den sjuka personen resulterat i att personen 

blivit mindre fysiskt rörlig och därigenom lättat de närståendes börda. Åldersrelaterade 

sjukdomar ansågs även göra livet dubbelt så hårt för den redan sjuka personen. Den stigande 

åldern, med läkarbesök och exempelvis operationer, kunde leda till att vårdandet för de 

närstående blivit mer krävande. När samma fråga ställdes till närstående som vårdar yngre 

vuxna med psykisk ohälsa, framkom det att de trodde att den sjuke skulle vänja sig över tid 

gällande de nuvarande rutinerna och därmed acceptera sitt permanenta tillstånd. Några såg 

ingen förbättring över tid, medan andra trodde att symtomen skulle lindras med åldern och 

utomstående faktorer skulle bidra med förbättring i vårdandet av den sjuka personen (ibid.). 

 Majoriteten av de närstående hade inte gjort planer för ett framtida boende för den sjuka 

personen (Corsentino et al. 2008). Däremot föredrog många att den sjuka personen skulle tas 

hand om av en annan närstående, då de närstående inte längre kunde eller orkade ta hand om 

personen. Det minst önskade alternativet var att den sjuka personen skulle placeras på 

institution (ibid.). 

 Engagemang och vårdande över tid var även en avgörande faktor i en studie av Ewertzon, 

et al. (2012) där det beskrevs att syskon till en psykotisk person kände en oro över att vara 

ensamma i framtiden. Oron var relaterad till känslan av ansvar och bristen på förståelse från 

omgivningen. Många syskon hade nästan gett upp hoppet och kände att det fanns en risk i att 

ta över ansvaret för den sjuke och alltid vara den som alltid ska finnas där för personen. Detta 

hade lett till att några av de närstående blivit mindre engagerande på grund av det sjuka 

syskonets beteende och på grund av tidsbrist och att den egna styrkan svikit.  
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De närståendes möte med den psykiatriska vården. 

Av analysen framkom en huvudrubrik som belyser de närståendes upplevelser som rör den 

psykiatriska vården. Subteman som belyser detta är; delaktighet i vården samt samarbetet 

med vården. 

 

Delaktighet i vården 

Många närstående rapporterade att de inte känt sig delaktiga i vårdandet av den person som 

lider av psykisk ohälsa. De känner även att de blivit exkluderade och att de upplevt sig vara 

en börda för den psykiatriska vården (Weimand, et al. 2011). Många närstående upplevde att 

vårdpersonal nedvärderar deras kunskap gällande situationen och att de inte blivit tagna på 

allvar (Ewertzon, et al. 2012; Stjernswärd & Östman, 2008; Weimand, et al. 2011). Detta 

ledde till en kamp i att försöka bli involverad, vilket kunde leda till känslor av maktlöshet. Att 

bli involverad som närstående krävde att de själva var tvungna att be om det och även bära 

ansvaret för att samarbetet faktiskt blir av (Weimand, et al. 2011). 

 Vad som framkom av analysen var att sekretessen har en viktig roll i huruvida de 

närstående blir involverade i vården (Schröder, et al. 2007; Stjernswärd & Östman, 2008; 

Weimand, et al. 2011). De närstående beskrev hur de är medvetna om sekretessens betydelse 

men de ansåg att denna inte ska vara ett hinder för deras delaktighet (Schröder, et al. 2007; 

Weimand, et al. 2011). Detta blev tydligt då föräldrar som vårdade minderåriga barn blev 

exkluderade på grund av sekretessen i och med att barnet blev myndigt (Stjernswärd & 

Östman, 2008). Närstående upplevde i vissa fall att vårdpersonal använde sekretessen som en 

anledning till att inte tillge närstående information. De ifrågasatte om vårdpersonal verkligen 

frågat patienten om sekretessen och om deras involvering (Schröder, et al. 2007). I andra fall 

önskade vårdpersonal att göra närstående delaktiga, men kunde inte till följd av 

sekretesslagen (Weimand, et al, 2011). 

 En annan orsak till att de närståendes upplevde utanförskap och maktlöshet trodde de 

berodde på att vårdpersonal har sitt egna professionella språk och uppfattning om den sjukes 

behov. Synen på den sjukes behov stämde inte alltid överens med de närståendes syn. De 

olika uppfattningarna gjorde det svårt för de närstående att känna sig hörda av den 

psykiatriska vården (Schröder, et al. 2007). De närstående var medvetna om att det fanns 

bristande resurser gällande den psykiatriska vården, exempelvis de långa väntetiderna vilket 

skapade en känsla av hopplöshet (Stjernswärd & Östman, 2008). 
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 Närstående uttryckte ett behov av stöd när det kommer till deras vårdarroll. De menade att 

den psykiatriska vården inte tar sitt fulla ansvar för personen med psykisk ohälsa och att detta 

leder till att de närstående hamnar i en ofrånkomlig situation där de tvingas ta allt ansvar. De 

närstående blir vårdare dygnet runt, till skillnad från vårdpersonal inom den psykiatriska 

vården och därför behöver de närstående stöd och hjälp av sjukvårdssystemet. Utan detta stöd 

ledde ansvaret till en känsla av att vara överväldigad (Weimand, et al. 2011). När det kommer 

till att få det stöd som behövs, upplever många närstående att de måste kämpa för det och att 

det även kräver att de förstår hur sjukvårdssystemet fungerar, vem de ska vända sig till, vilket 

ökar kravet på dem ytterligare (Weimand, et al. 2011). Stödet behövde både vara praktiskt och 

emotionellt för att deras situation skulle underlättas och bekräftelse från den psykiatriska 

vården ansågs vara av vikt (Schröder, et al. 2007). När den sjuka personen fått stöd från den 

psykiatriska vården har närstående kunnat hantera situationen bättre eftersom deras ansvar 

lättats (Weimand, et al. 2011). I studien gjord av Ewertzon, et al. (2012) framkom det dock att 

en del föräldrar önskade att ha fullt ansvar för sitt sjuka barn och önskade tvärtemot tidigare 

uttalanden mindre kontakt med den psykiatriska vården, då de inte litade på att den 

psykiatriska sjukvården kan tillgodose patientens behov. 

 Närstående ansåg att det var sällan som vårdpersonal såg deras unika situation och detta 

kunde resultera i missmod och hopplöshet. De närståendes ansåg att deras omdöme 

ifrågasattes av sjukvårdspersonal och det är svårt för de närstående att veta var de ska vända 

sig för att få adekvat hjälp (Weimand, et al. 2011). Då sjukvårdspersonal gav information, 

vägledning och rådgivning ledde det till att de närstående kände sig stöttade. Närstående 

rapporterade också att de har blivit lyssnade till och blivit tagna på allvar av den psykiatriska 

vården. I dessa fall ansåg de att deras åsikter gjorde skillnad i den praktiska vården. 

Vetskapen om att de kunde ringa till sjukvården när som helst och att bli inbjudna till att delta 

i vårdplanering uppskattades av de närstående (Schröder, et al. 2007; Weimand, et al., 2011).

  

Närståendes samarbete med vården och deras önskningar 

De närstående beskrev flera önskvärda egenskaper hos den psykiatriska vården och 

sjukvårdspersonal. Rörligheten i sjukvården påverkade de närståendes relation till den 

psykiatriska vården då de hela tiden tvingades förhandla om deras roll gentemot sjukvården 

med ny sjukvårdspersonal (Schröder, et al. 2007). Många efterfrågade därför en bestämd 

kontaktperson så att de inte behövde förklara sin situation vid varje möte med vården 

(Stjernswärd & Östman, 2008; Weimand, et al.2011). De ville också ha en målorienterad 

vårdplan som ökade deras delaktighet (Stjernswärd & Östman, 2008). De närstående ansåg 
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även att sjukvårdspersonal bör göra en professionell bedömning av den sjuka personen innan 

de skrivs ut från inläggning, så att personen klarar sig själv efter utskrivning. Om inte detta 

görs lämnas de närstående med allt ansvar (Schröder, et al. 2007). De närstående önskade att 

vara mer involverade och att ett samarbete skulle finnas med den psykiatriska vården, då de 

ansågs sig vara en särskild resurs eftersom de besitter specifik kunskap om den sjuka 

personen (Ewertzon, et al. 2012; Schröder, et al. 2007; Weimand, et al. 2011). Samarbetet 

med sjukvården ska byggas på goda relationer mellan personal, patient och dess närstående. 

Samarbetet ska grundas på flexibilitet och de närstående ska kontaktas av vårdpersonal vid 

förändrat tillstånd hos patienten (ibid.). Personkemin och tillit i sjukvården var av vikt och de 

uttryckte svårigheter i att hitta en passande läkare eller terapeut till den sjuka personen 

(Stjernswärd & Östman, 2008). 

 De närstående ansåg att vårdpersonalen ska vara välutbildad och bland annat inneha 

kvaliteter som självkännedom, fingertoppskänsla, empati och lugn. De ansåg även att 

vårdpersonal inte endast ska lyssna till det som sägs utan även se till kroppsspråk och 

beteenden som kan avslöja hur den sjuka personen egentligen mår (Schröder, et al. 2007). 

Närstående menar att det ska vara vårdpersonalens skyldighet att det ska ingå uppföljning 

efter utskrivning för att se att medicineringen sköts och att patienten inte blir isolerad i sitt 

vardagliga liv (ibid.). Vårdpersonal ska även tillhandahålla de närstående med information 

angående sjukdomen, antingen genom samtal eller någon form av utbildning. 

Informationssökning ska inte behöva ske på egen hand (ibid.). 

 För att samarbete skulle vara fungerande önskade närstående också förbättringar gällande 

vårdmiljön. Vårdmiljön ska utformas för att främja välbefinnandet hos både patient och dess 

närstående (Schröder, et al. 2007). Miljön ska vara dekorativ, hemlik, lugn, personlig samt 

säker och trygg (Schröder, et al. 2007; Stjernswärd & Östman, 2008). På avdelningar där 

personalen var välkomnande och de inlagda patienterna mindre allvarligt sjuka uppfattades av 

de närstående som mer välkomnande än de avdelningar som hade låsta dörrar och där 

personalen gav lite information (Stjernswärd & Östman, 2008). De närstående ville känna att 

de lämnade den sjuke i en säker miljö, vilket innebar att individer med liknande diagnoser 

behandlas på samma avdelning och personalen ska alltid finnas tillgänglig för att undvika 

eventuella konflikter patienterna emellan. En trevlig miljö gör det även lättare för de 

närstående att besöka patienten, då de känner sig mer bekväma (Schröder, et al. 2007).  

 Stigmatisering kring psykisk ohälsa var också en orsak till att samarbete mellan 

sjukvårdpersonal oh närstående inte fungerade. Många närstående uttryckte att 

sjukvårdspersonal och samhället i övrigt bör ha större kunskap om stigmatisering och dess 
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konsekvenser för den sjuka personen och dess närstående. Stigmatisering kan leda till 

isolering och minskat självförtroende och även försvåra för personer att söka professionell 

hjälp (Schröder, et al. 2007). De önskade en generellt mer öppen attityd gentemot psykisk 

ohälsa (Stjernswärd & Östman, 2008). 

 

Diskussion 

Diskussionen består av två delar. Den första delen består av en diskussion av den valda 

metoden och denna litteraturstudies styrkor respektive svagheter. Den andra delen består av 

en resultatdiskussion där viktiga fenomen och upplevelser som framkommit av analysen 

diskuteras utifrån systemteorin och ytterligare valda artiklar. 

 

Metoddiskussion 

Uppsatsen har utformats i enlighet med Fribergs (2012) rekommenderade tillvägagångssätt 

vid litteraturstudier. Därmed belyser denna översiktlighet och kunskapsläge gällande hur 

närstående upplever att vara närstående till en person med psykisk ohälsa. Dahlborg 

Lyckhage (2012) belyser vikten av kontextuell förståelse snarare än en generell sådan och 

därför ska denna uppsats ses utifrån dess kontext. Syftet med uppsatsen var att beskriva 

närståendes upplevelser av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa. Vid 

artikelsökning av resultatartiklar användes begreppet ”family” då detta inkluderar fler 

personer än endast de som lever i samma hushåll vilket inbegriper engelskans begrepp 

”relatives” och ”next of kin”. Författarna sökte även på begreppen ”mental illness” och 

”mental health” för att få en större vidd av begreppet psykisk ohälsa; vilket då även kom att 

innefatta närståendes upplevelser i samband med vården av en nära med psykisk ohälsa. Tio 

artiklar valdes varav åtta var kvalitativa och två var kvantitativa. Kvalitativa artiklar lämpar 

sig enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 159) för att beskriva upplevelser och känslor och 

ger en inblick i deltagarnas livsvärld. De kvantitativa artiklarna beskriver också de 

närståendes upplevelser men då med hjälp av enkäter vars resultat redovisas i siffror. En av de 

valda artiklarna, Corsentino et al. (2008), skiljer sig något från de andra artiklarna då dess 

syfte inriktas på deltagarnas upplevelser kring framtidsplaner till skillnad från resterande 

resultatstudier som har fokus på upplevelser i den nuvarande situationen. Två olika 

åldersgrupper användes, närstående yngre än 55 år och närstående äldre än 55 år, där fokus 

låg på upplevelsen av den sjukes förmodande utveckling och hur detta skulle kunna påverka 

de närståendes liv. Den yngre ålderskategorins svar framstår mer som upplevelser som berör 
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en uppfattning av framtiden till skillnad från den äldre ålderskategorins svar som snarare 

beskriver hur de upplever den nuvarande situationen. De olika åldersgrupperna befann sig i 

olika stadier då den äldre ålderskategorin levt nära en person med den psykiska ohälsan under 

längre tid än den yngre ålderskategorin och därför skiljde sig deras svar åt i studien. Studien 

ansågs dock ändå vara representativ då den belyser närståendes upplevelser, vilket var denna 

uppsats syfte. 

     Valda resultatartiklar är från Sverige, Norge, Australien, USA vilket är ett medvetet val då 

de belyser ett västerländskt perspektiv. Författarna exkluderade flera artiklar från länder som 

anses skilja sig från ovanstående perspektiv. Intentionen med denna exkludering var att belysa 

förhållanden som kan liknas vid de svenska och därmed bidra till ökad förståelse för 

närståendeperspektivet inom svensk sjukvård. Lexikon användes för att inte misstolka eller 

felöversätta fenomen. Författarna är medvetna om den problematik som föreligger då vissa 

ord inte går att direkt översätta från engelska till svenska eftersom innebörden då förändras, i 

dessa fall har essensen och informationen återgetts så korrekt som möjligt. Deltagarna i de 

valda studierna bestod till stor del av kvinnor vilket bidrar till att resultatet till stor del 

representerar ett kvinnligt upplevelseperspektiv. Att resultatet grundar sig på dessa studier 

som mer eller mindre speglar kvinnors upplevelser kan ge en missvisande bild av rådande 

kunskapsläge än om fler män deltagit i studierna. Under artikelsökningarna valdes artiklar 

bort som berörde närstående till personer med anorexia nervosa och närstående till personer 

med missbruksproblematik på grund komplexiteten i sjukdomsbilden som anses ligga utanför 

kunskapsnivån på grundutbildningsnivå. 

 Studiens omfång, med tio valda artiklar, kan också ses som en begränsning, då det är 

möjligt att andra resultat kunnat framträda vid ett större antal valda artiklar. Reliabiliteten i 

uppsatsen stärks av att resultaten grundar sig på flera studier, där samma eller liknande 

upplevelser är återkommande.  

 Vid dataanalysen framkom det övergripande teman som sedan var svåra att rubricera. Ett 

övergripande tema kunde innehålla flera olika fenomen och för att förtydliga essensen i dessa 

teman framkom det subteman. Uppsatsen har utformats genom ett väl fungerande samarbete 

mellan de två författarna.  

  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att belysa närståendes upplevelse av att vara närstående till en 

person med av psykisk ohälsa. I resultatdiskussionen kommer viktiga fenomen och 
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upplevelser som framkommit av analysen att diskuteras. I bakgrunden framkommer det att 

psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika diagnoser och 

allvarlighetsgrader av dessa. Resultatet pekar på att det finns många likheter gällande 

upplevelsen hos de närstående. 

 

Ansvar 

Ur resultatet framkom det att de närståendes upplevelser direkt eller indirekt påverkade deras 

vardagliga liv. Närstående beskrev hur deras roll gentemot den sjuka personen till stor del var 

baserad på att de har ett stort ansvar och detta påverkade deras egna psykiska hälsa. Det ökade 

ansvaret som följer med personens psykiska ohälsa ledde till en rad olika negativa 

upplevelser. Upplevelsen av börda, att vara överväldigad och frågor som berörde vem som 

ska ta över ansvaret i framtiden nämndes, men vad som också uppmärksammades var 

upplevelsen av att de närståendes behov blev sekundära den sjuka personens, då den sjuka 

personens behov prioriterades. Enligt Strømsnes Ekern (2003) utgår systemteorin från att 

delarna påverkar helheten och om sjuksköterskor agerar efter systemteorin och ser familj och 

närstående som en helhet behöver de närstående inte känna sig åsidosatt till lika stor del. De 

närstående kommer då bli inkluderade på ett annat sätt och deras resurser kommer att ses och 

tas tillvara på. Närstående upplevde en stor börda då sjukvården överlät ansvaret på dem då 

patienten färdigbehandlats. Ovanstående väckte frågan om rimligheten i att närstående skall 

bära detta ansvar. I en studie av Nordby, Kjønsberg och Hummelvoll (2010) efterfrågade 

många närstående uppföljning en viss tid efter utskrivning. De önskade att sjukvårdspersonal 

erbjöd dem att kunna kontakta avdelningen som patienten vårdats på vid behov, då kontakten 

ansågs som viktig gällande de närståendes självförtroende. Uppföljningen var också gynnsam 

när det kom till familjens känslomässiga klimat då ett bra klimat bland annat minskade den 

upplevda stressen. Detta känslomässiga klimat beskrevs även viktigt för den sjuka personen 

då det påverkade risken för återfall (ibid.).    

 

Oro & Börda 

En annan faktor som påverkade de närståendes upplevda hälsa och välbefinnande var deras 

upplevelse av börda. Kontakten med den sjuke blev en börda ju mer frekvent den var. I 

analysen belystes att kvinnor upplevde en högre grad av börda än män. Detta bekräftas även i 

Møllers, Buch Guddes, Foldens och Linakers (2009) studie i vilken det framkommer att det 

finns skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till deras upplevelser då de vårdar en 
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person med psykisk ohälsa. Studien styrker det författarna kommit fram till i sin analys, det 

vill säga att kvinnor löper högre risk för att utveckla egen psykisk ohälsa och upplever börda i 

högre grad än män. Genom att synliggöra detta görs det möjligt för sjuksköterskor att fånga 

upp riskgrupper och med denna vetskap anpassa insatser som syftar till att förebygga psykisk 

ohälsa hos närstående.  

 En annan aspekt av den upplevda bördan gällde den ekonomiska skyldigheten som många 

av de närstående upplevde. De fungerade ofta som försörjningsstöd för den sjuka personen 

och detta ledde till en ytterligare oro. Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa 

innebar en tillvaro som överlag är fylld av oro. Av analysen framkom det att de oroar sig över 

den sjuka personens beteenden och livsvillkor, men framför allt pekar analysen på att 

närstående tampas med många frågor gällande framtiden. Ett intressant fynd från resultatet 

var att närstående som upplevt att de fått stöd och tillgång till samhälleliga resurser i högre 

grad upplevde välbefinnande medan närstående som hade bristande kunskaper om den 

psykiska ohälsan hade en mer pessimistisk syn på framtiden. Som tidigare nämnts i 

bakgrunden har sjuksköterskan möjlighet att stärka de närstående genom att ge information 

och stöd. Stödet kan bidra till att stödja deras psykiska hälsa och motverka ohälsa. Detta 

belyser vikten av att närstående får det adekvata stöd och information om situationen, då det 

kan leda till ett ökat välbefinnande och minskad psykisk ohälsa.   

 I analysen beskriver de närstående också hur deras relationer, ekonomi och egna psykiska 

hälsa påverkas negativt av att var närstående till en person med psykisk ohälsa och det 

framkommer att detta inte tas på allvar av sjukvården. De närstående beskriver hur deras 

psykiska hälsa påverkas negativt, med exempelvis depressioner och andra psykiska besvär, 

och det bör ligga i samhällets och sjukvårdens intresse att minska deras psykiska ohälsa då de 

närstående själva blir patienter och beroende av samhällets resurser. Att det föreligger en risk 

i att även närstående utvecklar psykisk ohälsa kan leda till en snöbollseffekt då de inte får den 

hjälp de önskar och hur kommer denna utveckling påverka kommande generationer? Enligt 

Strømsnes Ekern (2003) är det av vikt att ha en cirkulär förståelse när det kommer till att 

förstå mänskliga relationer. Om sjuksköterskan ser relationerna inom en familj som cirkulära 

skulle det betyda att det inte enbart är familjen som påverkas av den sjuke utan den sjuke 

påverkas även av hur familjen mår. Att sjuksköterskor prioriterar patientens behov ses som en 

självklarhet, men att tillämpa systemteorin på en omvårdnadssituation bör i teorin gynna hela 

familjen då en prioritering av de närstående också blir en prioritering av patienten och på så 

sätt kan de närståendes känsla av att vara exkluderad förhoppningsvis minska. Analysen visar 

att närstående i hög grad påverkas av att leva nära en person med psykisk ohälsa och genom 
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att tillämpa den systemteori som Strømsnes Ekern (2003) beskriver kan sjuksköterskor se till 

hur patient och dess närstående påverkas som en grupp och på så sätt bistå med hjälp och 

förståelse till de behov som uppstår.  

      

Upplevelsen av utanförskap 

Av analysen framkom det också tydliga önskningar från de närstående på vad som kunde 

förbättrats gällande den psykiatriska vården och hur ett bra bemötande bör se ut. De 

närstående ansåg att dessa önskningar många gånger kunde tillgodoses men trots detta känner 

sig de ändå exkluderade från vården som ges. Som sjuksköterska blir denna vetskap 

betydande för att kunna förbättra omvårdnadsarbetet och bemöta närstående så att de känner 

sig involverade och delaktiga. 

 I analysen framkom att de närstående upplevde att de exkluderas från vården och att de 

inte blir sedda eller lyssnade till. I studien av Sjöblom, Pejlert och Asplund (2004) belyses 

sjuksköterskors upplevelser av närståendes involvering i vården. Där beskrivs psykisk ohälsa 

som ett känsligt ämne och en stigmatisering kring sjukdomen som gör det svårt att prata om. 

Studien belyser svårigheter när det kommer till den psykiska ohälsan och sjuksköterskor 

beskriver att de inte vill trampa de närstående på tårna, då ämnet kan upplevas som känsligt. I 

resultatet framkom det att närstående i vissa fall upplever en misstro till sjukvården och därför 

är motvilliga till att lämna över ansvaret för den sjuka personen. I studien av Sjöblom, et al. 

(2004) beskrivs ovanstående problematik men då ur sjuksköterskans perspektiv. När 

närstående känner en misstro till sjukvården kan det uppfattas som störande och upplevas som 

ett hinder för sjuksköterskans arbete. Relationerna mellan sjuksköterskorna och de närstående 

kunde också påverkas negativt av denna misstro. Många närstående rapporterade att de inte 

blev sedda eller lyssnade på av sjukvården och sjuksköterskor i sin tur anser de närstående 

som störande vilket skulle kunna förklara varför de närstående blir exkluderade i vården 

(ibid.). Syrén (2012) beskriver precis som Strømsnes Ekern (2003) vikten av att ha ett 

systemteoretiskt perspektiv inom vården. Enligt Syréns (2012) systemteoretiska 

förhållningssätt är det angeläget att vård i samband med psykisk ohälsa riktas mot familjen 

som en enhet eftersom ohälsan kan ha ett fäste i sammanhållningen och närheten mellan 

familjemedlemmarna. Det bör ses som nödvändigt att som sjuksköterska inkludera de 

närstående i vårdandet då det kan underlätta vårdandet av personen med psykisk ohälsa. Som 

tidigare nämnts i bakgrunden kan sjuksköterskans syn på närståendes delaktighet vara ett 

hinder för involvering. Sekretessen var en stark bidragande faktor till att kommunikation med 

närstående blev lidande och sjuksköterskor var rädda att drabbas av negativa konsekvenser 
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om de bröt sekretessen och valde då därför att inte delge dem information. Som författarna 

nämnde i inledningen upplever de att närståendes perspektiv i sjuksköterskeutbildningen inte 

lämnas så stort utrymme och det skulle då kunna vara en orsak till att sjuksköterskor i praktisk 

verksamhet inte ser till de närståendes behov.  

 

Kliniska implikationer 

Att synliggöra de närståendes upplevelser av att leva med en person med psykisk ohälsa 

bidrar till ökad kunskap gällande deras situation och vilka behov de har. Om 

sjukvårdspersonal på bättre sätt kan tillgodose de närståendes önskningar, kan det leda till 

mindre grad av upplevd psykisk ohälsa och på så sätt även minska de samhällskostnader som 

den psykiska ohälsan bidrar med. Resultatet i denna uppsats visar att närstående vill bli sedda, 

få information och bli lyssnade på och genom att synliggöra den problematik som de 

närstående upplever, blir det också möjligt för förändring och förbättring från den kliniska 

verksamheten. 

  

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att vidare forskning kan syfta till att undersöka orsaker till det glapp som 

finns mellan de närståendes önskningar och behov och sjuksköterskans förmåga att tillgodose 

dessa. Det skulle vara av intresse att göra en empirisk studie där forskare undersöker 

sjuksköterskans kliniska arbete och på så sätt synliggöra de faktorer som bidrar till varför de 

närstående anser sig bli exkluderade. Eftersom det till stor del enbart var kvinnor som deltog i 

de granskade studierna skulle det kunna finnas ett intresse att undersöka hur det kommer sig 

att det enbart är kvinnor som ställer upp i studier? Beror den höga andelen deltagande kvinnor 

på att det inte finns så många delaktiga män eller vill männen inte delta i studier och i så fall 

varför är det så? 

  

Slutsats 

Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa påverkar många aspekter i dennes liv 

och leder ofta till en känsla av att vara överväldigad. De närståendes upplevelse av att bli 

exkluderade i vårdandet av den sjuke kan leda till känslor av ensamhet, maktlöshet och 

hopplöshet och det är därför av vikt att sjukvården tar initiativet att involvera de närstående, 

då författarna har belyst att det även gynnar patientens välbefinnande. Genom att sjukvården 
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tillgodoser de närståendes behov och önskningar kan det leda till minskad upplevd börda och 

på så sätt minska den upplevda ohälsan hos dessa. 
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sjukvården. 

Ewertzon, M., 

Cronqvist, A., 

Lützén, K., & 

Andershed, B. 

A lonely life 

journey bordered 

with struggle: 

being a sibling of 

an individual with 

psychosis. 

2012, Sverige, Issues in 

Mental Health Nursing. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur syskon till 

individer med psykotisk 

sjukdom som deltog i en 

stödgrupp upplevde deras 

situation. 

Kvalitativ studie. 

Datainsamling genom 

intervjuer i fokusgrupper, med 

13 deltagare, 11 kvinnor och 2 

män. En induktiv dataanalys 

genomfördes med stöd av Elo 

& Kyngäs (2008). Intervjuerna 

lästes flera gånger, innehållet 

kodades och sorterades i 

kategorier. 

Deltagarna rapporterar att deras situation 

upplevs som en kamp. De tvingas hantera 

existentiella tankar hos sig själva och 

gällande deras syskon. De upplever också att 

de har andra attityder gentemot det sjuka 

syskonet jämfört med deras föräldrar och 

olika förväntningar av den psykiatriska 

vården. Deltagarna upplevde en konflikt i att 

balansera behovet av att stötta syskonet med 

att bibehålla sina egna värden och 

självständighet. De upplever att de är 

ensamma i sina känslor och detta resulterade i 

att de undvek att tala om deras situation med 
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andra. Ensamhetskänslorna gjorde att 

stödgrupperna ansågs vara viktiga. 

Schröder, A., 

Wilde Larsson B., 

& Ahlström, G. 

Next of kin’s 

conceptions of the 

quality of care in 

the psychiatric 

setting: A 

phenomenographic 

study. 

2007, Sverige, 

International Journal of 

Mental Health Nursing. 

Syftet var att beskriva hur 

anhöriga uppfattar begreppet 

vårdkvalitet vid psykiatrisk 

vård. 

Deskriptiv kvalitativ design 

med en fenomenografisk 

ansats, med intervjuer som 

grund för att samla in data. 

Tolv närstående ingick i 

studien. Urvalskriteriet 

var att de närstående hade varit 

i direkt kontakt med patienten 

under sluten eller öppen allmän 

psykiatrisk vård. 

Deltagarna rapporterar känslor av skam, 

skuld, rädsla och osäkerhet. Uttrycker behov 

av stöd för att undvika stress och depression 

samt information om situationen. 

Stigmatisering leder till isolering och 

försvårar för deltagarna att söka hjälp. Behov 

av att respekteras, ges tid att prata, bli 

lyssnade på och bli tagna på allvar.  

 

Stjernswärd, S., & 

Östman, M. 

Whose life am I 

living? Relatives 

living in the 

shadow of 

depression. 

2008, Sverige, 

International Journal of 

Social Psychiatry. 

Syftet med studien var att 

undersöka släktingars 

erfarenheter av att leva nära 

en individ som lider av 

depression. 

Kvalitativ studie. 18 personer 

rekryterades genom en 

psykiatrisk avdelning, en 

stödorganisation, en annons i 

en regional tidning och genom 

en nationell stödgrupp. 

Kriterierna var personer mellan 

18-65 år och att de är en 

släkting eller annan nära 

person till en individ med 

depression. Deltagarna 

intervjuades enskilt eller i 

fokusgrupper. Data 

analyserades genom att 

använda en grounded theory 

inspirerad metod. 

Rapporterar upplevelsen av att inte leva sitt 

eget liv, vilket leder till frustration och ilska. 
Antar en vårdarroll, som leder till ökat 

hushållsarbete och nya ansvarsområden. 

De egna behoven blev sekundära. En konstant 

känsla av oro tillsammans med vaksamhet 

mot den sjuke. Upplevd börda leder till 

emotionell och fysisk utmattning och ohälsa. 

Rapporterar känslor av ensamhet och 

utmattning, förtvivlan och uppgivenhet. 

Beskriver hoppet som viktigt för hantering av 

situationen. Situationen påverkade de flesta 

områden i livet: privat, socialt, yrkesmässigt. 

Känslor av skam och skuld, relaterade till 

stigmatisering, ärftlighet och rädsla för att 

förmedla och orsakar sjukdomen var vanliga. 

Beskriver coping-mekanismer i form av 

fysiska och meditativa övningar, vänder sig 

till sitt sociala nätverk, söker professionell 

hjälp, och träffar andra med liknande 

erfarenheter. 
Walton-Moss, B., 

Gerson, L., & 

Rose, L. 

Effects of mental 

illness on family 

quality of life. 

2005, USA, Issues in 

mental health nursing. 

Syftet med studien var att 

besvara frågan hur familjer 

som anser sig fungera väl i 

jämförelse med familjer som 

inte fungerar väl, beskriver 

sin livskvalitet. 

Kvalitativ studie med semi-

strukturerade intervjuer.  29 

deltagande familjemedlemmar, 

18-73 år. Analys genomfördes 

med dataprogrammet 

Många närstående beskrev hur de 

överväldigades av situationen innan diagnos 

var ställd. De uttryckte även en sorg 

uttrycktes över att den sjuka personen inte 

kommer att kunna uppnå sina tidigare satte 

livsmål. Då den sjuke blev ilagd vid 
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NUD*IST, som kategoriserade 

innehållet.  

psykiatrisk klinik upplevde närstående en 

lättnad över det delade ansvaret. Närstående 

rapporterade också att de egna behoven 

upplevdes som sekundära den sjuka 

personens behov. I fall då närstående haft 

familjärt stöd och andra resurser resulterade 

det i att familjer upplevde ett välbefinnande. 
Weimand, B., 

Hedelin, B., Hall-

Lord, M-L., & 

Sällström, C. 

”Left alone with 

straining but 

Inescapable 

responsibilities:” 

Relatives 

experiences with 

Mental Health 

Services. 

2011, Norge, Issues in 

Mental Health Nursing. 

Syftet med studien var att 

beskriva hur släktingar till 

personer med allvarlig 

psykisk sjukdom upplever 

mötet med mentalvården. 

En kvalitativ, explorativ studie, 

baserad på 

öppna frågor, i en 

tvärsnittsstudie av anhörigas 

hälsa, börda, och känsla av 

sammanhang.  

Urvalet bestod av 216 aktiva 

medlemmar av ”Norwegian 

National National association 

for Families of Mentally Ill 

Persons” och som var 18 år 

eller äldre och som ansåg sig 

vara släkting till en person med 

psykisk sjukdom. Analysen av 

resultatet skedde med en 

kvalitativ metod inspirerad av 

Elo och Kyngenäs (2008). 

Resultatet visade att de ville vara till hjälp 

och vara en resurs för den sjuke men de 

exkluderas av vården, skyldigheterna och 

ansvaret de hade var både uttröttande och 

överväldigande och var en påfrestning för 

ekonomin. Släktingarna ville ha en specifik 

kontaktperson i vården. Åsidosätter sina egna 

liv för den sjukes skull. Rapporterar känslor 

som ensamhet, hopplöshet, sorg, osäkerhet, 

rädsla, skuld, skam, dåligt samvete, oro. 

Weimand, B., 

Hedelin, B., 

Sällström., & Hall-

Lord, M-L. 

Burden and health 

in relatives of 

persons with 

severe mental 

illness: a 

Norwegian cross-

sectional study. 

2010, Norge, Issues in 

mental health nursing. 

Syftet med studien var att 

beskriva och undersöka 

bördan och hälsan hos 

närstående till personer med 

allvarlig psykisk sjukdom, i 

relation till 

bakgrundsvariabler, 

vardagliga livet med den 

psykiskt sjuka personen och 

känslan av sammanhang. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

med ett frågeformulär med 69 

frågor angående upplevd 

börda, hälsa och känsla av 

sammanhang. 226 närstående 

deltog. Statistiken analyserades 

sedan med SPSS. 

Resultatet visade att kvinnor i högre grad 

upplever börda. Den upplevda bördan 

påverkades även om den närstående hade 

någon att dela bördan med. Graden av kontakt 

med den sjuka individen påverkade också 

bördan, tillsammans med finansiella faktorer. 

Upplevda bördan påverkar upplevelsen av 

närståendes hälsa.  

Wynaden, D. The experience of 

caring for a person 

with a mental 

illness: A 

2007, Australien, 

International Journal of 

Mental Health Nursing. 

Syftet med studien var att 
upptäcka nya perspektiv på 

vårdandet som för 

närvarande inte identifieras i 

litteraturen. 

Kvalitativ studie. 

Datainsamlingen skedde under 

en 12-månadersperiod genom 

semistrukturerade djupgående 

intervjuer och användning av 

Rapporterar att situationen utgör ett hot mot 

deras integritet, identitet, självkänsla, och 

själv-jämvikt. Överväldigade av effekterna på 

deras livsmål och drömmar och kände att de 

lider av belastningen. De närstående 
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grounded theory 

study. 

befintlig litteratur inom 

ämnesområdet.  27 Deltagare 

rekryterades genom vårdare, 

annonser i lokaltidningar, och 

över radiostationer. Deltagarna 

var över 18 år, talar engelska 

tillräckligt bra för att bli 

intervjuad utan tolk, och 

måste vara en primär vårdare 

för en person med en psykisk 

sjukdom. 

Data analyserades med 

konstant komparativ 

analysmetod. 

utvecklade konflikter, dysfunktion, isolering. 

Rapporterar känsla av ansvar att ta hand om, 

känslor av sorg och förlust, personlig förlust 

av att vårda, behov av att kunna hantera 

framtida situationer, sätter den sjuke framför 

egna behov, avbrott i att åstadkomma egna 

livsmål. Ansvarar för att ge den sjuke 

familjemedlemmen mat, bidra till 

socialisering, hand om fysiska behov, 

ekonomiskt stöd och övervaka den sjuke 

familjemedlemmens mentala tillstånd. 

Rapporterar coping-mekanismer som att söka 

ytterligare kunskap och förståelse för 

psykiska störningar, återfå självkontroll, 

motion och religiösa övertygelse. 

 

 

 


