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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Psykisk ohälsa är ett växande problem och behovet av hjälp ökar i Sverige. 

Familjemedlemmar till personer med psykisk ohälsa har en central roll i 

tillfrisknandet. Ansvaret hos familjemedlemmar har ökat sedan 

avinstitutionaliseringen ägde rum. Psykisk ohälsa är livsomställande, både för 

den drabbade och för familjen.  

Syfte: 
Syftet var att belysa familjemedlemmars upplevelser av att leva nära någon 

som lider av psykisk ohälsa.  

Metod: Arbetet var en litteraturöversikt och innefattar 10 vetenskapliga artiklar som 

alla var kvalitativa. Artiklarna har analyserats och sammanställt efter likheter 

och olikheter. Teman samt subteman framkom ur sammanställningen. Som 

teoretisk utgångspunkt valdes Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga 

förhållanden. Teorin förklarar aspekter som är betydande för ett gott 

bemötande. 

Resultat: Familjemedlemmar upplevde att det förekom otillräcklig förståelse för ohälsan 

och osäkerhet på grund av bristande kunskaper och människors syn på psykisk 

ohälsa. Den psykiska ohälsan gav konsekvenser på det sociala livet. 

Upplevelser av sorg förekom pågrund av ohälsans påverkan på personlighet 

och medförde förändrade rutiner. Familjemedlemmar upplevde ett 

överväldigande ansvar som sträckte sig över lång tid som resulterade i oro 

inför framtiden. Det framkom olika sätt att hantera levnadssituationen och 

mötet med vården var betydelsefullt. Familjemedlemmar upplevde negativa 

och positiva upplevelser i mötet med vården.  

Diskussion: Mötet med vården har stor betydelse för att lätta på familjemedlemmars börda. 

Men familjemedlemmar upplevde att det framkom brister i bemötande såväl 

som i kommunikation och information. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att 

involvera familjen och vara till stöd.  

Nyckelord: Psykisk ohälsa, familjemedlem, upplevelser, mellanmänskliga förhållanden. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

Mental illness is a growing problem and the need for help is increasing in 

Sweden. Family members to people with mental illness have a central role in 

the recovering process. The responsibilities of family members have 

expanded since the deinstitutionalization took part. Mental illness is life 

changing for both the affected person and his or hers family. 

Aim: The aim of this study was to highlight the experience of family members 

living close to a person suffering from mental illness. 

Methods: This is a literature review including 10 scientific articles, which all were 

qualitative. The articles were analyzed and compiled according to similarities 

and differences and themes and subthemes developed from the compilation. 

With regards to the theoretical framework the theory of human-to-human 

relationship by Joyce Travelbee was chosen. The theory explains aspects 

significant for a good interaction between nurse and the person who is in need 

of help. 

Results: Family members experienced a lack of understanding for the illness as well as 

experiences of insecurity as a result of shortage in knowledge about the 

illness and other peoples view on mental illness. Experiences that mental 

illness has affected their social life occurred and sorrow existed due to the 

illness’ effects on the personality and consequences on changed routines. 

Family members experienced an overwhelming responsibility that reached 

over long time and that resulted in anxiety for the future. Different ways to 

cope with the general living situation occurred and the interaction with care 

was of great importance. Family members experienced both positive and 

negative aspects in the interactions with healthcare professionals. 

Discussions: The interaction with healthcare was of great importance to facilitate the 

experience of burden in which the family member felt. However the family 

members experienced that lack in the interactions occurred as well as in the 



 
 

 
 

 

communication and information. The nurse has a great responsibility to 

involve the family members as well as acting as a supporting figure. 

Keywords: Mental illness, family member, experience, human - to - human relationship. 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på familjmedlemmar till personer med 

psykisk ohälsa. I mötet med familjemedlemmarna fann vi ett intresse till att djupare 

undersöka deras upplevelser om hur det är att leva nära personer med psykisk ohälsa, då vi 

upptäckte att deras behov inte var uppmärksammade eller tillräckligt tillgodosedda. Vi har 

uppmärksammat att familjen ofta har en viktig roll i den sjuke personens vård och att 

familjens liv också påverkas i hög grad av sjukdomen. Utifrån egna erfarenheter har vi 

upplevt att många personer som har ett nära förhållande till personer med psykisk ohälsa 

påverkas och riskerar en försämrad livskvalité, vilket kan medföra negativa konsekvenser i 

människors liv. Oacceptabla situationer då familjemedlemmar påverkats av ohälsan har 

erfarits. Bland annat en situation där en familjemedlem till en person som led av psykisk 

ohälsa själv drabbades av svår utmattning som tillslut inte var hanterbar. Utmattningen 

uppkom dels pågrund av ett enormt ansvar i vardagen och att utrymme till att leva ett eget liv 

med plats för egna intressen försvann. Det ökade ansvaret i vardagen uppkom då personen 

som led av psykisk ohälsa inte kunde bidra till ett fungerade hushåll och ett normalt 

vardagsliv.  

 Psykisk ohälsa kan påträffas i somatisk och psykiatrisk vård och därför är det viktigt att det 

uppmärksammas.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är ett växande problem internationellt såväl som i Sverige (Socialstyrelsen, 

2003) och efterfrågan på hjälp för psykisk ohälsa ökar (Statens offentliga utredningar [SOU], 

2006). Psykisk ohälsa står för en stor del av de sjukskrivingar som kraftigt har ökat de senaste 

åren (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Socialstyrelsen (2010) ökar psykisk ohälsa bland unga 

vuxna i samhället, samtidigt som psykisk ohälsa minskar bland övriga målgrupper, mest 

dominerande målgruppen inom psykiatrisk vård är unga kvinnor. År 2006-2009 låg kvinnors 

självskattning av psykisk ohälsa mellan 15-31% samt männens mellan 10-18%.  Psykiska 

sjukdomar står för en tredjedel av alla sjukskrivningar och förtidspensioner, psykisk ohälsa 

som har orsakat lidande har upplevts av 10-30% av Sveriges befolkning (Ottosson, 2009, 

s.17). 

 Psykisk ohälsa innebär en subjektiv upplevelse, där innefattas sjukdomstillstånd och andra 

former av påfrestningar som påverkar livet. Psykisk ohälsa är ett inifrånperspektiv som utgörs 

av individuella upplevelser (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke 2010, s.19-27). Ottosson 
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(2009) skriver att symtom på psykisk ohälsa kan uppstå av påverkningar från omvärlden eller 

störningar i hjärnans funktion. Inom psykiatrin är förståelse för personens upplevelser av 

betydelse för att förstå ohälsan (s.12-14). 

 I engelskan används tre ord illness, disease, sickness, till skillnad från i det svenska språket 

då det vanligen bara används ett ord: sjukdom. Disaese betyder sjukdom i en objektiv 

bemärkelse, sickness innebär sjukdom ur ett samhällsperspektiv där sociala roller påverkas, 

medan illness innebär ohälsa så som den upplevs subjektivt. Det innebär att upplevelser av 

ohälsa kan förekomma trots saknad av en observerad sjukdom (Jormfeldt & Svedberg, 2010). 

Engelskans definition mental disorder, är ett begrepp som innefattar flera olika problem och 

symtom, där det ofta förekommer kombinationer av olika sorters avvikande tankar, 

beteenden, känslor samt relationer med andra. Exempel på diagnoser är affektiva tillstånd, 

psykossjukdomar, missbruk, ångest och stresstillstånd (World Health Organization [WHO], 

2013). Herlofson och Ekselius (2009) skriver att det är svårt att definiera vad psykisk 

sjukdom är eftersom det är svårt att avgränsa vad som är sjukt och vad som är normalt då 

diagnostisering av sjukdomen baseras på sjukdomstecken som är subjektiva upplevelser.  

 Jormfeldt och Svedberg (2010) påstår att psykisk hälsa innefattar mer än frånvaro av 

psykisk sjukdom. Enligt WHO (2010), innebär psykisk hälsa ett tillstånd av välmående där 

personer inser sina förmågor, kan handskas med normala motgångar i livet, bidra till 

samhället och aktivt använda sina resurser. 

 I litteraturöversikten kommer begreppet psykisk ohälsa användas för att betona en bredare 

definition, som i enlighet med den ovanstående beskrivningen både innefattar sjukdom, 

sociala roller samt upplevelser.  

 

2.2 Utveckling i vård av psykisk ohälsa  

Psykiatrin är ett specialistområde inom hälso- och sjukvården och har funnits i drygt 200 år. 

Psykiatrivården innefattar en rad olika verksamheter som möter och behandlar personer som 

drabbats av psykisk ohälsa och värnar även om samhällets hälsa (Skårderud et al. 2010, s.32-

33). Ur ett historiskt perspektiv skriver Skårderud et al. (2010) att en psykiskt sjuk människa i 

det förmoderna samhället benämndes som dåre. Ofta grundades tillståndet ur religiösa och 

magiska föreställningar då själen drabbats av demoner. Dåtidens behandling som varade 

under århundraden skedde genom att driva ut demonerna ur den sjuke personens kropp. Nya 

teorier om psykisk ohälsa har att utvecklats genom tiderna, allt från katolska kyrkans tro om 

exorcism till Hippokrates teori om de fyra kroppsvätskorna som är knutna till olika 

temperament. I det moderna samhällets tid växte klassificeringssystem av diagnoser och 
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reformeringen av institutioner fram. Innan den moraliska behandlingen växte fram var 

behandlingar på institutioner i form av tvångsvård och de psykiskt sjuka personerna torterades 

brutalt. Institutionerna ledde till att de psykiskt sjuka personerna isolerades från resten av 

samhället. Psykoanalysen etablerades i början på 1900-talet av Sigmund Freud, som kom att 

ändra det medicinska sjukdomstänkandet. I mitten på 1900-talet växte ny psykofarmaka fram 

och spreds snabbt (s.56-64). År 1995 påbörjades en psykiatrireform (avinstitutionaliseringen) 

i Sverige som bland annat innebar avveckling av institutioner och mentalsjukhus. Personer 

med psykisk ohälsa skulle involveras i samhället och på så sätt bli mer delaktiga. 

Hospitalisering skulle undvikas och bättre förutsättningar för rehabilitering från sjukdomen 

skulle skapas. Vilket skulle leda till normalisering av personer med psykisk ohälsa livsvillkor 

(Ottosson, 2003, s.41). Avinstitutionaliseringen medförde också ett ökat behov av 

öppenvårdsformer (Skårderud et al. 2010, s.67). 

I en svensk studie av Magnusson, Högberg, Lützén och Severinsson (2004) undersöks 

sjuksköterskors upplevelser av arbetet efter avinstitutionaliseringen. Upplevelser av ökat 

ansvar men samtidigt ökad frihet framkommer, då mer patientkontakt sker i hemmet. Känslor 

av ensamhet och avsaknad närhet till kollegor ledde till frustration och ökad arbetsamhet. 

Snabba beslutstaganden och identifiering rörande patientens situation krävdes för att agera 

professionellt. Upplevelser av att ansvaret var större i omhändertagandet av personer med 

psykisk ohälsa än personer med somatisk sjukdom framkom. Omvårdanden handlade ofta om 

motivation till egenvård. Vad patienten själv ansåg var viktigt och ville ändra på var 

betydande för sjuksköterskors arbete, konflikt kunde uppstå om familjemedlemmars åsikter 

skiljde sig från patientens. Vårdande i hemmet gav en viktig bild av patienten. 

Avinstitutionaliseringen i Sverige har lett till att allt mer vård sker via öppenvård. Därmed 

har en stor del av omvårdnaden flyttats till hemmet och familjemedlemmar har belastats med 

mer ansvar (SOU, 2006). Psykiatrisamordningen bedömer att det finns brister inom 

psykiatrisk vård. Det gäller bland annat brist på specialistutbildad personal. Rätt utbildning 

och tillräckligt stor personalstyrka har betydelse för kvalitén inom psykiatrisk vård. Brister 

förekom även i arbetssätt och organisation. Otillräcklig struktur för att införa ny befintlig 

kunskap ledde till brister i användandet av evidensbaserade metoder. Systematiskt 

kvalitetsarbete saknas ofta och stora skillnader i kvalitén på vården i olika delar av landet kan 

förekomma. Allt fler personer med psykisk ohälsa söker sig till primärvården som ofta saknar 

resurser för att bemöta efterfrågan (SOU, 2006). 

I en artikel av Nyström, Dahlberg och Segesten (2002) framkommer att personer som lider 

av psykisk ohälsa kan vara mycket ensamma och att en del endast har sjuksköterskor som 
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källa till socialt liv. Upplevelser av att tvingas flytta ut i samhället mot sin vilja efter 

avinstitutionaliseringen framkom.  

 

2.3 Att leva med psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2012) kan psykisk sjukdom försvåra ett självständigt liv. Det kan 

handla om att skötsel av det dagliga livet inte tillgodoses eller svårigheter att hålla sociala 

kontakter. Av vårdsökande för psykisk ohälsa har även ca 20-30% missbruk- eller 

beroendeproblematik. Efter avinstitutionaliseringen finns det fortfarande en rad problem. 

Bland annat har de som lider av psykisk ohälsa lägst sysselsättningsgrad av personer med 

någon form av funktionsnedsättning och sjukförsäkringen försörjer ett växande antal av 

personer med psykisk ohälsa. Generellt sätt har personer med psykisk ohälsa även sämre 

somatisk hälsa och en ökad dödlighet. Personer som lider av psykisk ohälsa kan ha 

svårigheter själva söka hjälp och ett flertal är beroende av aktivt stöd från samhället. 

 Skärsäter och Willman (2006) belyser att psykisk ohälsa bidrar till en stor livsomställning. 

Personer med psykisk ohälsa upplevde att självuppfattningen och strukturen i livet 

förändrades. Svårigheter att hantera upplevelser förekom. Flertalet personer uttryckte en 

känsla att vara inlåst i sig själv och svårighet att uttrycka känslor. Personer med psykisk 

ohälsa uttryckte att familjemedlemmar var en viktig del i deras liv och var en källa till 

välbefinnande. Involvering av familjemedlemmar i vårdplanering var viktigt.  

 I en studie av Fossey, Harvey, Mokhtari och Meadows (2012) belystes patienters 

upplevelser av brist på delaktighet i konsultation med vårdpersonal och otillräckligt 

medicinskt behandling. Patienter upplevde otillräckligt utrymme att berätta om egna 

upplevelser och fann behov att prata med andra i liknande situationer.  

 Belgen, Hummelvoll och Severinsson (2012) belyser upplevelser hos mödrar som lider av 

psykisk ohälsa. Mödrar upplevde en inre kamp av att inte vilja avslöja hur de egentligen 

kände och mådde för andra personer. Upplevelser att inte kunna vara sig själv och att ha 

mörka tankar som att ta sitt liv förekom, men deras barn gav dem motivation till att fortsätta 

leva. Svårigheter att hantera mödrarollen och vara goda mödrar framkom samt en rädsla för 

att inte klara av det. De upplevde en kamp mellan liv och död, lidande och glädje. Känslor av 

att något var fel med dem och att de var ofullständiga framkom. Liknande resultat framkom i 

en studie av Montgomery, Mossey, Bailey och Forchuk (2011), där mödrar beskrevs uppleva 

att den allvarliga psykiska ohälsan påverkade deras roll och ansvar som mödrar. Upplevelser 

att inte känna igen sig själv och förlorad kontroll över situationer i det vardagliga livet 

framkom. Mödrar upplevde skam och ville inte avslöja sina upplevda känslor för personer i 
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den sociala omkretsen, vilket ledde till isolering. Vägen till förbättring upplevdes i många fall 

som hopplös, men att mödrars barn var en anledning till att inte ta sitt liv. Svårigheter att 

hantera symtom från ohälsan och samtidigt agera som en god mor till barnen förekom. 

Mödrar uttryckte att deras barn förtjänar ett bättre liv än det mödrarna kunde ge dem.  

 I en studie av Cookson och Dickson (2010) beskrevs patienters upplevelser i samband med 

psykossjukdom och hur symtomen ändrade deras liv och blev deras verklighet. Patienter 

upplevde att utomstående människor hade en stigmatiserad uppfattning om psykisk ohälsa. 

Relaterat till det fann patienter en rädsla för att dela sina upplevda erfarenheter. Innan 

patienter kom i kontakt med vården eller fick fastställd diagnos, fann de mening i sina 

upplevelser grundat i religiösa och spirituella förklaringar. Patienter upplevde sjukdomen som 

en ohälsa och att diagnosen enbart var något läkaren tilldelat dem. Efter fastställd diagnos 

upplevde patienter att familj och andra människor fick en stigmatiserad bild av dem.  

 

2.4 Begreppet familj och familjens betydelse 

Enligt Östlinder (2004) förekommer det flera begrepp för personer som står patienten nära, så 

som närstående, anhörig och familjemedlem. Patienten väljer ofta själv vem som tillhör 

familjen. Familjemedlemmen behöver inte endast vara släkting eller ha direkt blodsband för 

att ingå i begreppet familj. Familjer som utvecklats eller förändrats benämns som utvidgad 

familj där den tidigare familjen har splittrats och nya familjemedlemmar tillkommit, som nya 

relationer och nya barn (s.9-10).  

 Utifrån ovanstående resonemang kommer benämningen familjemedlem representera den 

utvidgade familjens betydelse i litteraturöversikten. 

 Enligt Skårderud et al. (2010) har familjerelationer stor betydelse när en familjemedlems 

hälsa försämras. Familjemedlemmens hälsa eller sjukdom påfrestar hela familjen på flera 

dimensioner, fysisk och psykisk. Familjen till den sjuke personen är viktig och kan 

representera den trygga miljön för den drabbade familjemedlemmen. Där av är det viktigt att 

familjen har en medverkande roll i behandlingsåtgärder. Relaterat till tidsbrist i sjukvården 

kan det vara problematiskt att tillämpa familjestöd. Viktiga aspekter som bör diskuteras i 

samtal med familjer kan vara: ansvarstagande, frågor som gynnar reflektion, ett empatiskt 

förhållningssätt som främjar sinnesstämningen och aspekter som är viktiga för att alla 

familjemedlemmar ska känna sig respekterade och förstådda (s.164-172).  

  

2.5 Förekommande attityder hos vårdpersonal 
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Horsfall, Cleary och Hunt (2010) fann att stigmatisering av personer med psykisk ohälsa var 

utbrett i samhället. Stigma uttrycks bland annat i föreställningar om att personer med psykisk 

ohälsa är farligare än andra, att ohälsan varar förevigt och att de själva skulle skämmas ifall de 

drabbades av psykisk ohälsa eller att personer med psykisk ohälsa är oförutsägbara och kan 

vara våldsamma. Personer med psykisk ohälsa sågs som en börda för samhället och åsikter 

om att de hade låg självkontroll och inte förtjänar sympati förekom. I studien problematiseras 

vårdarnas stigmatiserande syn som tycks likna de stereotyper som kan ses i samhället i övrigt. 

Vårdpersonal måste få relevant information och medverka i processer som förändrar deras 

attityder, då svårigheter kan förkomma att upptäcka egna fördomar. 

 I likhet med ovanstående undersöktes vårdpersonals attityder mot personer med psykisk 

ohälsa i en studie av Rao, Mahadevappa, Pillay, Sessay, Abraham och Luty (2009). Det 

förekom stigmatisering hos vårdpersonal, framför allt gällande personer med schizofreni, 

alkoholism och drogberoende. Inga påtagliga skillnader framkom mellan vårdpersonal som 

arbetade inom psykiatri och vårdpersonal med annan bakgrund. Björkman, Angelman och 

Jönsson (2008) påvisar dock i sin studie att det förekommer skillnader i attityder mellan 

psykiatrisk och somatisk vårdpersonal. I likhet med Raos et al. (2009) studie framkom mest 

negativa attityder mot personer med alkohol- och drogberoende och schizofreni. Vårdpersonal 

inom somatisk vård upplevde dock mer svårigheter kring kommunikation än vårdpersonal 

inom psykiatrisk vård.  

  

2.6 Sjuksköterskans roll i den psykiatriska vården 

Ward (2011) belyser sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i psykiatrisk vård. Stolthet över 

sin kompetenta yrkesprofession framkom. Arbetsglädje växte fram ur mötet med patienter 

med psykisk ohälsa. Att bidra med hjälp var betydande i rollen som sjuksköterska och gav 

känslor av styrka. Dock uttryckte flertalet sjukskörskor oro över sin arbetsplats. Det framkom 

problem som relaterade till en ökad stressnivå. Trots att patienters berörande upplevelser gav 

en känslomässig påfrestning på sjuksköterskor, var upplevelserna betydelsefulla. Professionell 

identitet, flexibilitet och ärlighet var en viktig del i mötet med patienter som led av psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskor ansåg att stor vikt låg i den akuta omvårdnaden. Att visa omsorg i ett 

akut läge gav också goda effekter på långsiktig återhämning från sjukdomen. Uppbyggnad av 

god relation till en patient var viktigt för återhämtning och skapandet av tillit. Tidsbrist 

relaterat till stress och kaos i arbetsmiljön resulterade i svårighet att tillfredställa patienter. 

Sjuksköterskor upplevde att samhällsstigmatiseringen och förekomst av diskriminering i den 

psykiatriska vården påverkade patienters välmående och process till återhämtning. 
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Förbättrade strategier och arbetssätt framkom som viktiga aspekter till minskad stress. 

Tillgång till stöd för sjuksköterskor framkom också som betydande i hantering av stress.  

 I en studie av Kristiansen, Hellzén och Asplund (2010) framkom att sjuksköterskor på ett 

psykiatriskt boende liknade sin roll med en föräldraroll. Enligt sjuksköterskorna var deras 

närvaro mycket viktig för patienterna. Ett förhållande till patienter var viktigt för att se 

positiva förändringar. Sjuksköterskor såg dem själva som instrument. Flertalet sjuksköterskor 

ville bidra till att patienterna skulle få ett skapligt liv och ofta uppstod moraliska dilemman. 

Patienters förmåga att klara av saker på egen hand undervärderades. Osäkerhet på hur 

sjuksköterskor skulle tyda patienters uppförande förekom. Sjuksköterskor upplevde att deras 

arbetsroll påverkats negativt då det skett nedskärningar på personal. 

 

2.7 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och efterfrågan av hjälp ökar i vården. 

Psykisk ohälsa drabbar inte enbart den sjuke personen. Då avinstitutionaliseringen ägde rum 

har mycket vård flyttats till hemmet vilket har inneburit att familjemedlemmar belastas med 

mer ansvar i vården av den sjuke personen, därför var det intressant att uppmärksamma 

familjemedlemmars upplevelser. Utifrån ovanstående resonemang är familjemedlemmars 

upplevelser väsentliga ur ett vårdandeperspektiv.  

  

3. Syfte 

Syftet var att belysa familjemedlemmars upplevelser av att leva nära en person som lider av 

psykisk ohälsa.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I detta arbete kommer Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga förhållande 

diskuteras utifrån resultatet. Denna teori blir tillämpbar då den avser att skapa ett förhållande 

mellan sjuksköterska och människa, vilket innefattar både den sjuke individen och 

familjemedlemmar. Förhållandet är betydelsefullt för att upptäcka behov och tillfredställa 

behoven.  

Joyce Travelbees (1971) teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter fokuserar både på 

den sjuke individen och på familjen, vilket gör den applicerbar på den här litteraturöversikten. 

Travelbee menar att vårdandet som går ut på att hjälpa personer att hantera upplevelser av 

ohälsa, lidande och meningsskapande kan uppnås genom ett mellanmänskligt förhållande. 
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Förhållandet skapas och underhålls av sjuksköterskan. Ett mellanmänskligt förhållande växer 

fram efter en rad upplevelser där sjuksköterskan möter behov hos personen som är i behov av 

hjälp (s.16-17). Kommunikation och interaktion är två viktiga verktyg för att kunna uppnå ett 

mellanmänskligt förhållande (Travelbee, 1971, s.93-116). 

 Travelbee (1971) menar att i det mellanmänskliga förhållandet relaterar både vårdare och 

den som vårdas till varandra som unika människor, där möts vårdbehoven hos personen som 

är i behov av hjälp. Förhållandet är något som växer fram då sjuksköterskan och personen 

med behov har genomgått fyra olika faser. Den första fasen kallas det första mötet. Här 

skapas det första intrycket, det är då viktigt att inte se några stereotyper som begreppet patient 

kan medföra, utan att se människan. Den andra fasen kallas framväxt av identiteter, som 

karaktäriseras av att börja uppskatta egenheter hos den andre individen, här växer ett band 

mellan individerna fram och förståelsen fördjupas. Den tredje fasen kallas empatifas, som 

handlar om att ha förståelse för den andra personens tillfälliga psykologiska tillstånd, men inte 

att kunna tänka och känna som den andre individen, här finns en ömsesidig förståelse. 

Sympatifas är den fjärde fasen och är ett steg längre än empati. Där det finns en vilja hos 

sjuksköterskan att dämpa sorg och en genuin angelägenhet att hjälpa personen, sjuksköterskan 

delar sorgen med personen i behov av hjälp. Sjuksköterskan omvandlar sympatin till hjälpsam 

handling då det inte räcker med att enbart känna sympati. Sympatifasen leder sedan vidare till 

en femte fas som Travelbee kallar förbindelsefasen där det mellanmänskliga förhållandet 

etableras, de olika parterna delar upplevelser tillsammans som är av ömsesidig vikt (s.119-

155). 

 

5. Metod 

Litteraturöversikten har utformats i enlighet med Friberg (2012b). Arbetet är en 

litteraturöversikt med avsikt att fördjupa i texter där det valda ämnet tydligt framkommer. En 

litteraturöversikt undersöker redan framtagen forskning och skapar en översikt över 

kunskapsläget (Friberg, 2012b). Det valda ämnet belyser ett vårdvetenskapligt område. I 

arbetet valdes 10 artiklar ut som bearbetades och granskades noga.  

 

5.1 Datainsamling och urval 

Urvalet av resultatartiklarna gjordes i enlighet med Fribergs (2012c) metodbeskrivning. 

Artiklar söktes genom CINAHL Plus with Full Text och PsycINFO. CINAHL är en sökmotor 

som innehåller många vårdvetenskapliga artiklar och som underlättar avgränsningar och 

anpassar sökningen efter de ämnen som är aktuella. Därmed främjas relevant litteratursökning 
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i förhållande till resultatet. PsycINFO innehåller vetenskaplig litteratur inom området 

psykologi med närliggande ämnen som psykiatri och omvårdnad, därmed är det viktigt att de 

utvalda artiklarna är vårdvetenskapliga. Sökord som användes var ”mental illness”, ”family”, 

”experience”, ”everyday experience”, ”care” och ”caring”. Sökorden kombinerades med 

varandra, med databasens funktion ”AND” i sökningen. Sökorden användes för att finna 

studier som belyser familjemedlemmars upplevelser och därmed vara relevanta i förhållande 

till litteraturöversiktens syfte. Sökorden ”care” och ”caring” visades vara användbara då 

familjemedlemmar ofta vårdar den sjuke personen. Litteraturöversiktens område belyser både 

psykiatrisk och somatisk vård. I sökningen avgränsades artiklar som inte är vetenskapligt 

granskade genom att använda peer reviewed som är en begränsningsfunktion i de valda 

artikelbaserna. Resultatartiklar som inte innefattade psykisk ohälsa exkluderades omedelbart. 

Artiklar med annat språk än svenska och engelska valdes bort. Resultatartiklar som var så 

nära i nutid som möjligt valdes ut, vilket ledde till att inga artiklar äldre än 2007 valdes. 

Inklusionskriterier var att resultatartiklarna skulle belysas ur ett västerländskt perspektiv, då 

det var mer applicerbart i denna region. Även att familjemedlemmars upplevelser skulle 

belysas i resultatartiklarnas syfte eller att det skulle framgå tydligt i metoden.  

 Artiklarna som valdes uppfyllde urvalskriterierna, därefter har artiklarna granskats i 

enlighet med Friberg (2012ab) för att försäkra artiklarnas kvalitet. Att de valda artiklarnas 

resultat svarade på denna litteraturöversikts syfte var viktigt i avseendet. Alla resultatartiklar 

var kvalitativa, vilket föll sig naturligt eftersom syftet var att belysa upplevelser. Kvalitativa 

artiklar ökar förståelsen av olika fenomen och människors livssituationer (Segesten, 2012). 

Kvantitativa studier var mindre användbara i denna litteraturöversikt då de syftar på att belysa 

konkreta och praktiska vårdåtgärder (Segesten, 2012). En fullständig matris av sökresultaten 

hittas i bilaga 1. 

 

5.2 Analys 

Efter granskning skedde analyseringen av artiklarnas resultatdel som genomfördes i enlighet 

med Fribergs (2012b) tre steg. I steg ett lästes artiklarna upprepande gånger för att innehållet 

skulle uppfattas korrekt och för att försäkra relevans till litteraturöversiktens syfte. Därefter 

sammanfattades artiklarnas resultatdel åtskilt av båda författarna. I steg två jämfördes 

författarnas sammanfattningar av resultatdelen i artiklarna för att undgå att tolkning uppstått. 

Viktiga likheter och skillnader mellan resultatartiklarna uppmärksammades och markerades 

med färgkod för att påvisa samband. I steg tre sammanställdes likheter och skillnader genom 

sortering av materialet. Ur sorteringen framträdde kategorier och utifrån dessa skapades 
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teman samt subteman. Resultatartiklarna översattes från engelska till svenska med hjälp av en 

engelsk-svensk ordbok. Då engelska ord som kan översättas till ett flertal svenska ord 

förekom, diskuterades dessa mellan författarna utifrån meningens innebörd om vilken 

översättning som var mest lämplig. De utvalda artiklarna till litteraturöversiktens resultat har 

sammanfattats i bilaga 2. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Ett kritiskt förhållningssätt tillämpades i granskandet av de vetenskapliga artiklarna. Egna 

värderingar åsidosattes och ett neutralt förhållningssätt till olika värderingar tillämpades för 

att urvalet av resultatartiklarna och resultatet i denna litteraturöversikt inte skulle påverkas av 

författarnas förförståelse och egna åsikter. 

 Litteraturöversiktens samtliga tio resultatartiklar har blivit etiskt granskade och godkända 

genom en etisk kommitté. Deltagarna i resultatartiklarna har blivit informerade om att de får 

avbryta sitt deltagande under studiens gång. Samtliga deltagare hade även en anonym 

identitet. 

 Analyseringen och bearbetningen av resultatartiklarna genomfördes noga både åtskilt och i 

samarbete av båda författarna för att undvika översättningsproblematik från engelska till 

svenska. För att inte bryta mot etiska aspekter gentemot deltagarna i resultatartiklarna har stor 

noggrannhet tillämpats i analyseringen för att undvika omtolkning av artiklarnas resultatdel. 

 Gustafsson, Hermerén och Pettersson (2011) beskriver begreppet forskningsetisk 

oredlighet. Det är ett begrepp som innefattar plagiat då man förfalskar information eller att 

andras idéer stjäls. Även sådant som slarv vid upprepade tillfällen eller att forskaren med 

avsikt inte är oförsiktig så att resultaten förvrängs eller att forskaren ter sig olämpligt (s.105-

106). 

 

7. Resultat 

Vid analys och sammanställning av resultatartiklarna framkom fyra olika huvudteman med 

två subteman var. Det första temat: Okunskap och existerande attityder innefattade subteman: 

Otillräcklig förståelse för ohälsan samt Att uppleva osäkerhet. Det andra temat: Upplevelser 

av förlust till följd av psykisk ohälsa innefattade subteman: Ohälsans konsekvenser på det 

sociala livet samt Upplevelser av sorg. Det tredje temat: Att leva ett liv på nya villkor 

innefattade subteman: Ett överväldigande ansvar samt Att hantera levnadssituationen. Det 

fjärde temat: Familjemedlemmars upplevelser av vården innefattade subteman: Negativa 

upplevelser av vården samt Positiva upplevelser av vården.  
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7.1 Okunskap och existerande attityder 

7.1.1 Otillräcklig förståelse för ohälsan  

Mödrar till barn med långvarig psykisk ohälsa upplevde att det fanns bristande kunskaper om 

psykisk ohälsa i omgivningen, vilket beskrevs leda till sårbarhet och upplevelser av att bli 

ifrågasatt (Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin & Andershed, 2010). Bristande förståelse 

framkom i Dahlqvist-Jönsson, Skärsäter, Wijk och Danielsons (2011) studie som inriktar sig 

på bipolär sjukdom, där framkom även en rädsla för hereditet. Känslor av skam ledde till 

försiktighet i yttranden om sjukdomen. Föräldrar upplevde att släktingar tyckte att barnens 

psykiska ohälsa berodde på dåligt föräldraskap (Richardson, Cobham, McDermott & Murray, 

2013). 

 Känslor av skuld framkom i Dahlqvist-Jönsson et al. (2011) studie där familjemedlemmar 

beskrev oro för att de hade påverkat den bipolära sjukdomens utveckling. Upplevelser av 

skuld beskrevs även i Richardsons et al. (2013) studie, där funderingar ifall komplikationer 

vid graviditet, val av skola eller barnuppfostran hade påverkat ohälsan. I Johanssons et al. 

(2010) studie framkommer att mödrar beskyllde sig själva för att ha varit delaktiga i 

utvecklingen av den långvariga psykiska ohälsan.  

  Sjöblom, Wiberg, Pejlert och Asplund (2008) belyser upplevelser av att det fortfarande 

förekom attityder i vården om personer med psykisk ohälsa. Familjemedlemmar kunde känna 

sig förhörda av vårdpersonal, vilket gav dem skuldkänslor. Richardson et al (2013) belyser 

upplevelser av att otillräckligt stöd till barn som led av psykisk ohälsa förekom i skolan. 

Barnet behandlades annorlunda i klassrummet och föräldrar kände sig utfrysta och utdömda 

av personal. Foster (2011) fann att familjemedlemmar upplevde svårigheter att finna stöd från 

grannar, vänner och andra släktingar. 

 

7.1.2 Att uppleva osäkerhet  

Det framkom att familjemedlemmar var osäkra på personen som led av psykisk ohälsa 

(Wynaden, 2007) och vid långvarig psykisk ohälsa (Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin & 

Andershed, 2012). Familjemedlemmar kände att de alltid behövde vara redo på oväntade 

situationer och övervaka personen med psykisk ohälsa (Ali, Ahlström, Krevers, & Skärsäter, 

2012). I Dahlqvist-Jönssons et al. (2011) studie framkom upplevelser av att människor inte 

förstår oförutsägbara beteenden hos personer med bipolär sjukdom. Humörförändringar som 

kom plötsligt var svåra att hantera på egen hand. Foster (2010) belyser att personer som hade 
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växt upp med en förälder med allvarlig psykisk ohälsa upplevde uppväxten som en osäkerhet, 

de visste inte vad som skulle utmynna från den ena dagen till den andra.  

 Familjemedlemmar till personer med psykisk ohälsa (Wynaden, 2007) och långvarig 

psykisk ohälsa (Johanssons et al. 2010) överväldigades av den sjuke personens återkommande 

suicidförsök. Weimand, Hedelin, Hall-Lord och Sällström (2011) belyser att 

familjemedlemmar kände sig hjälplösa när den psykiska ohälsan förvärrades och visste inte 

alltid hur eller vart de skulle vända sig. Richardson et al. (2013) fann att brist på kontroll 

ledde till att familjemedlemmar ifrågasatte sin kompetens om ohälsan. Johansson et al. (2012) 

belyser fäders upplevelser av svårigheter att hantera olika viljor i familjen och släppa 

kontrollen av personen med långvarig psykisk ohälsa. Liknande upplevelser förekom även vid 

bipolär sjukdom (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). 

 Familjemedlemmar upplevde svårigheter att skilja på normalt tillstånd hos den sjuke 

personen och symtom från den psykiska ohälsan (Richardson et al. 2013), allvarliga psykiska 

ohälsan (Fosters, 2010), långvariga psykiska ohälsan (Johansson et al. 2010) och bipolära 

sjukdomen (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). Oro förekom över att inte känna igen personen 

med psykisk ohälsa. Svårigheter att vara stöd åt den sjuke personen upplevdes av 

familjemedlemmar under oförutsedda händelser, då våldsamt och okontrollerat beteende 

kunde förekomma (Wynaden, 2007).  

 

7.2 Upplevelser av förlust till följd av psykisk ohälsa 

7.2.1 Ohälsans konsekvenser på det sociala livet  

Det var vanligt att familjemedlemmars sociala umgänge minskade när någon i familjen led av 

psykisk ohälsa (Richardson et al. 2013, Wynaden, 2007). Ovanstående framkommer även vid 

långvarig psykisk ohälsa där familjens sociala liv av styrdes av den sjuke personens hälsa 

(Johansson et al. 2012). Richardson et al. (2013) belyser att förlust av socialt engagemang 

upplevdes på grund av den psykiska ohälsan. Foster (2010) belyser att allvarlig psykisk ohälsa 

kunde upplevas som tidskrävande, vilket ledde till isolering från familj och vänner. Johansson 

et al. (2010) fann i likhet med ovanstående att mödrar till barn med långvarig psykisk ohälsa 

kunde uppleva ensamhet, att deras vänner hade övergett dem och att de hade mindre tid till 

egna aktiviteter. I samma studie framkommer dock att det sociala umgänget med andra kunde 

stärkas. 

 Upplevelser av att ha mindre tid till resten av familjen framkom i Johanssons et al. (2012) 

och Johanssons et al. (2010) studier om långvarig psykisk ohälsa då mycket tid krävdes till att 

engagera sig i den sjuke personens liv. Även Richardson et al. (2013) belyser upplevelser av 
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att ha mindre tid till familjen. I Wynadens (2007) och i Fosters (2011) studier om psykisk 

ohälsa framkom liknande upplevelser. Det ledde till känslor av skuld och upplevelser av att 

inte ha ett normalt familjeliv (Wynaden, 2007). Liknande upplevelser belystes i Richardsons 

et al. (2013) studie, där syskon till barn med psykisk ohälsa reagerade negativt på att föräldrar 

lade för mycket fokus på den sjuke personen. Ohälsan hindrade familjen från gemensamma 

sociala aktiviteter. Johansson et al. (2010) fann att mödrar till barn med långvarig psykisk 

ohälsa upplevde att barnens syskon antagit för mycket ansvar. 

 Personer som växt upp med en förälder med allvarlig psykisk ohälsa beskrevs i Fosters 

(2010) studie ha problem med emotionell anknytning till den sjuke personen. För vissa hade 

det lett till svårigheter med förhållanden i vuxenlivet. Wynaden (2007) fann att äktenskap 

många gånger påverkades negativt. Johansson et al. (2012) belyser att relationer påfrestas 

mellan fäder och barn med långvarig psykisk ohälsa. 

 

7.2.2 Upplevelser av sorg  

När en familjemedlem drabbats av psykisk ohälsa kunde sorg uppstå (Richardson et al. 2013, 

Wynaden, 2007). Ovanstående belystes även vid långvarig psykisk ohälsa (Johansson et al. 

2010). Sorg förekom över ohälsans påverkan på den sjuke personen och familjelivet 

(Wynaden, 2007). Richardson et al. (2013) fann att föräldrar till barn med psykisk ohälsa 

upplevde att ohälsan hade påverkan på barnets personlighet och längtan efter deras barns 

potentiella jag förekom. De hade ibland svårt att acceptera den psykiska ohälsan och hade 

hoppats på att beteendet skulle vara tillfälligt. Liknande upplevelser beskrevs i Johanssons et 

al. (2010) studie, där ohälsan beskrevs medförda personlighetsförändringar, vilken även 

belyste förekomst av förlorat hopp om förbättring. Ali et al. (2012) fann att 

familjemedlemmar kunde påverkas känslomässigt av att se personen med psykisk ohälsa 

förändras. Tidigare självklarheter gick förlorade så som etablerade mönster i familjelivet 

(Wynaden, 2007). Ett flertal familjemedlemmar upplevde att finansiell säkerhet gick förlorad 

(Richardson et al. 2013, Wynaden, 2007). Fäder till personer med långvarig psykisk ohälsa 

kunde känna sorg över dramatiska händelser, men såg dessa som en process till den sjuke 

personens välmående (Johansson et al. 2012).  

 

7.3 Att leva ett liv på nya villkor 

7.3.1 Ett överväldigande ansvar 

Familjemedlemmar upplevde ett stort ansvar över personen med långvarig psykisk ohälsa och 

tvingades i många fall ta på sig en vårdgivarroll och fler hushållsuppgifter, vilket kunde 
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upplevas som tidskrävande och utmattande (Foster, 2010). Upplevelser av att det var mycket 

krävande att ha ett vuxet barn med långvarig psykisk ohälsa framkom i Johansson et al. 

(2010), då hjälp fortfarande var ett behov. Vissa försökte att gradvis öka barnets 

självständighet medan andra kunde anklagas för att vara överbeskyddande. 

 Familjemedlemmar prioriterade bort sina egna behov för att tillgodose behov hos personen 

med bipolär sjukdom (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). Ovanstående belystes även vid psykisk 

ohälsa i Wynaden (2007) studie där familjemedlemmar upplevde att deras livsmål 

begränsades. Upplevelser av att ständigt behöva vara redo att ingripa och stå tillsvars för 

problem tillhörande personen med psykisk ohälsa belystes av Ali et al. (2012).  

  Effekter av den psykiska ohälsan medförde stora stressfaktorer på familjemedlemmar 

(Foster, 2011). Arbetssituationen påverkades då tillgänglighet för personen med psykisk 

ohälsa prioriterades (Sjöblom et al. 2008). Familjers ekonomi kom att påverkas (Richardson 

et al. 2013, Weimand et al. 2011). Föräldrar till barn med psykisk ohälsa oroades över 

barnens framtid (Richardson et al. 2013). Hopp om att den bipolära sjukdomen skulle 

förbättras saknades, vilket gav känslor av oro inför framtiden och för barnens sociala 

svårigheter (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). Oro inför framtiden och att inte längre kunna vara 

till stöd framkom också i studien av Johansson et al. (2010).  

   Negativ stress hos familjemedlemmar hotade deras egen hälsa (Foster, 2011). Det framkom 

liknande upplevelser i Wynadens (2007) studie där familjemedlemmars hälsa och integritet 

hotades. Svårigheter med självidentifiering och risk att drabbas av psykisk ohälsa senare i 

livet förekom hos personer som växt upp med en förälder med allvarlig psykisk ohälsa 

(Foster, 2010). Liknande upplevelser belyses av Johansson et al. (2010), där mödrar till barn 

med psykisk ohälsa beskriver en försämrad livskvalité på grund av sömnproblem, förändrad 

aptit och utmattning.  

 

7.3.2 Att hantera levnadssituationen 

Socialt umgänge upplevdes vara en lättnad av familjemedlemmar (Ali et al. 2012). Liknande 

upplevelser belystes av Dahlqvist-Jönsson et al. (2011) som fann att familjemedlemmar kunde 

bygga upp hopp ifall de fick dela med sig av sina erfarenheter. Johansson et al. (2010) belyser 

öppenhet som en överlevnadsstrategi och accepterande av den psykiska ohälsans påverkan på 

barnets personlighet var viktigt. 

 Positiva tankegångar framkom som en viktig faktor för att göra situationer hanterbara då 

familjemedlemmen led av generell psykisk ohälsa (Wynaden, 2007). Liknande upplevelser 

beskrevs även gälla vid bipolär sjukdom (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). Familjemedlemmar 
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upplevde att tro på potential och styrka hos personen med psykisk ohälsa var betydelsefullt. 

Hopp gjorde att negativa tankegångar kunde undvikas (Richardson et al. 2013). I likhet med 

ovanstående var hopp viktigt vid bipolär sjukdom då tron på en förbättring skapade positiva 

attityder (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). Medan Wynaden (2007) fann förnekelse av psykisk 

ohälsa som hantering av svåra situationer. I Alis et al. (2012) studie framkom liknande 

resultat då familjemedlemmar behövde undvika den sjuke personen när upplevelser av 

överbelastning förekom. Fokusering på det som gjorde dem starka blev då väsentligt. 

 Kunskap och information om den psykiska ohälsan var viktigt (Richardson et al. 2013, 

Sjöblom et al. 2008, Weimand et al. 2011, Wynaden, 2007). Professionell hjälp upplevdes 

vara en lättnad för familjemedlemmar till personer med psykisk ohälsa (Ali et al. 2012). 

Liknande upplevelser belystes även vid bipolär sjukdom (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). 

Information och råd från vårdpersonal gav stöd till familjemedlemmar (Weimand et al. 2011). 

Ökad insikt i sjukdomen förenklade situationen för mödrar till personer med långvarig 

psykisk ohälsa (Johansson et al. 2010). Föräldrar upplevde en lättnad när barnet fick en 

diagnos, kunskap om sjukdomen förklarade mycket om barnets uppförande (Richardson et al. 

2013). Ökad kunskap gav famljemedlemmar möjlighet att sätta upp nya realistiska mål för 

personen med psykisk ohälsa (Wynaden, 2007). Familjemedlemmar fann också en insikt i att 

de behöver sätta en gräns på hur ansvariga de behöver vara för personen med bipolär sjukdom 

(Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). 

 

7.4 Familjemedlemmars upplevelser av vården  

7.4.1 Negativa upplevelser av vården 

Upplevelser av att vårdpersonal gav bristfällig information om psykisk ohälsa förekom 

(Foster, 2011, Sjöblom et al. 2008). Bristfällig information ledde till att familjemedlemmar 

hade egna tolkningar om den bipolära sjukdomen och tvingades finna information på egen 

hand (Dahlqvist-Jönsson et al. 2011). Behov av kommunikation framkom (Richardson et al. 

2013). I Fosters (2011) studie var vårdpersonal sällan tillgänglig när behov av kommunikation 

fanns. Weimand et al. (2011) fann att känsla av maktlöshet framkom när familjemedlemmar 

inte förstod vårdspråket. Upplevelser av att vårdpersonal hade en negativ syn på deras åsikter 

och yttranden framgick. Sjöblom et al. (2008) belyste familjemedlemmars upplevelser av att 

de var oönskade i mötet med vårdpersonal och kände sig uteslutna ur behandlingar rörande 

personen med psykisk ohälsa. Johansson et al. (2012) fann att familjemedlemmar upplevde att 

de var en outnyttjad resurs i vården av personen med långvarig psykisk ohälsa samt känslor 

av att vara ifrågasatt av vårdpersonal. I likhet med ovanstående belyste Weimand et al. (2011) 
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upplevelser av att vara exkluderad ur vården trots att familjemedlemmar ansåg sig ha 

värdefulla kunskaper. I Wynaden (2007) studie framkom åsikter om att vårdpersonal borde 

värdesätta familjemedlemmars kunskap om personen med psykisk ohälsa. Liknande 

upplevelser belystes i Fosters (2011) studie av att vara förbisedd av vårdpersonal. 

 Familjemedlemmar upplevde att vårdpersonal ansåg dem vara besvärliga och orsakat 

sjukdomen. Brist på tillit och förtroende till sjukvården framkom (Sjöblom et al. 2008). 

Liknande upplevelser framkom även i Ali et al. (2012) där missnöje med vården ledde till 

brist på förtroende och gav familjemedlemmar en rädsla att lämna ansvaret till någon annan. I 

Weimand et al. (2011) studie framkom att familjemedlemmar behövde be om att få involveras 

i vården, de upplevde även att sjukvården inte tog sitt fulla ansvar och lämnade 

familjemedlemmar med ett ofrånkomligt ansvar. Richardson et al. (2013) fann att upplevelser 

av att vårdpersonal gjorde orättvisa antaganden förekom. Sjöblom et al. (2008) belyste även 

upplevelser av kränkning i kontakt med vården.  

 Att ständigt byta och möta ny vårdpersonal ledde till att familjemedlemmar behövde 

förklara sin roll till personen med psykisk ohälsa (Wynaden, 2007). Upplevelser av att vården 

inte skiljde övriga familjemedlemmars behov från personens med allvarlig psykisk ohälsa 

framkom (Foster, 2010). En önskan om att sjukvården skulle se familjemedlemmar som en 

resurs framgick (Sjöblom et al. 2008). Familjemedlemmar till personer med psykisk ohälsa 

upplevde att de endast fick stöd när de bad eller kämpade för det (Weimand et al. 2011). 

Frånvaro av stöd ledde till en vilja att dölja sjukdomen för andra (Richardson et al. 2013). 

Andra aspekter som bristande ekonomi och resurser i sjukvården försämrade vårdkvalitén och 

den goda vården (Sjöblom et al. 2008). Information om egenvård kunde bidra till ett bättre 

välmående och hälsa hos familjemedlemmar (Foster, 2011). 

  

7.4.2 Positiva upplevelser av vården 

Familjemedlemmar upplevde även positiva aspekter med vården. De blev lyssnade på och 

blev tagna på allvar (Weimand et al. 2011). Ett värdigt bemötande av vården, förståelse och 

accepterande vid delade upplevelser gav en stor tillfredställelse (Foster, 2011). När 

sjukvården var tillfredställande upplevdes förtroende, trygghet, tacksamhet och att 

belastningen minskade (Sjöblom et al. 2008). Familjemedlemmar uppskattade när 

vårdpersonal lyssnade på deras upplevelser med ett uppmuntrande och lugnt förhållningssätt 

(Foster, 2011). Vårdpersonal som visade engagemang och sympati för familjemedlemmars 

ansträngning uppskattades. Uppskattning förekom även då vårdpersonal visade intresse för att 

lyssna på deras åsikter kring vård av personen med psykisk ohälsa (Sjöblom et al. 2008). När 
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familjemedlemmar delat med sig av sina erfarenheter kunde ett gott samarbete uppstå mellan 

dem och sjukvården (Weimand et al. 2011). En bra kontakt och ett gott samarbete med vården 

skapade en styrka hos familjemedlemmar (Wynaden, 2007). 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Då ämnet var välforskat fanns god tillgång till material, vilket underlättade utförandet av 

arbetet. Upplevelser är individuella och känslor kan upplevas på olika sätt av olika individer, 

vilket kan bidra till problematik med att dra slutsatser angående upplevelser och känslor. 

Trots det framkom tydliga likheter och olikheter i upplevelser vid analysen av 

resultatartiklarna. Fler olika upplevelser var ofta sammanknutna och var därmed var svåra att 

tematisera, vilket kan ses som en svaghet.   

I arbetet eftersträvades så nypublicerad forskning som möjligt. Den äldsta artikeln som 

valdes ut publicerades år 2007, flertalet av resultatartiklarna publicerades på 2010-talet, detta 

för att resultatet skulle vara aktuellt och relevant i nutid då vården och samhället ständigt 

utvecklas. Detta ses som en styrka i arbetet.   

 I artiklarna framkommer främst föräldrars, vuxna barns, partners och syskons upplevelser, 

men i vissa resultatartiklar förekom upplevelser hos familjemedlemmar i en storfamilj, så som 

styvföräldrar och far- och morföräldrar. I dagens samhälle förekommer ofta storfamiljer, 

därför blev ett bredare perspektiv en styrka i detta arbete.  

 En resultatartikel belyste både familjemedlemmars och nära vänners upplevelser, vilket 

kan ses som en svaghet. Den valdes ändå att tas med i resultatet då den svarade på syftet och 

det gick att utgöra vänners upplevelser. Flertalet artiklar använde familjemedlem som ett 

generellt begrepp. Därför användes också begreppet familjemedlem i litteraturöversikten, 

förutom i åtskilda fall då upplevelser kopplades samman till en specifik familjemedlem.  

 Sökordet ”mental illness” gav träffar på psykisk ohälsa och sjukdomstillstånd. Artiklar 

som innefattade psykisk ohälsa, långvarig psykisk ohälsa, allvarlig psykisk ohälsa och bipolär 

sjukdom valdes ut. Som nämnts i bakgrunden så är psykisk ohälsa ett begrepp som innefattar 

sjukdomar så väl som subjektiva upplevelser. Ett specifikt sjukdomstillstånd var mindre 

betydande då syftet var att belysa familjemedlemmars upplevelser. Författarna valde att skriva 

ut den specifika diagnosen i resultatet för att tydiggöra upplevelser knutna till ett visst 

sjukdomstillstånd och undvika generalisering av upplevelser.  

 Fem av artiklarna var från Sverige, fyra från Australien och en artikel var ett samarbete 

mellan Norge och Sverige. Artiklar från kulturer som skiljer sig från västerländsk kultur 
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selekterades bort, då olika synsätt på psykisk ohälsa förekom vilket inte var relevant arbetets 

avseende.  

Generellt dominerades resultatartiklarna av kvinnors upplevelser, vilket kan ha påverkat 

resultatet ur ett genusperspektiv. I flertalet av resultatartiklarna görs ingen skillnad på 

kvinnors och mäns åsikter.  

 Samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska. Båda författarna i har granskat och 

analyserat samtliga resultatartiklar noga för att minimera risken för problem och fel vid 

översättning.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa familjemedlemmars upplevelser av att leva nära 

en person som lider av psykisk ohälsa. Familjemedlemmar upplevde att deras sociala liv 

påverkades av ohälsan och att ohälsan medförde ett ökat ansvar, vilket också medförde nya 

levnadsvillkor. För många familjemedlemmar var mötet med vården av stor betydelse för att 

kunna hantera levnadssituationen och att det var i vården hjälp fanns att få. I resultatet 

framkom både negativa och positiva upplevelser av vård och kontakt med vårdpersonal. 

Information om sjukdomen eller ohälsan uppskattades av familjemedlemmar, men ofta 

upplevdes informationen som vårdpersonalen gav otillräcklig. Familjemedlemmar upplevde 

ett negativt laddat bemötande av vårdpersonal och kommunikationen främjade inte en god 

förståelse mellan vårdare och familjemedlem.  

 

8.2.1 Kommunikation och information 

Det framkom i resultatet att familjemedlemmar upplevde att kommunikationen ofta var 

bristfällig i mötet med vården. I vissa fall hade både vårdare och familjemedlemmar svårt att 

förstå varandra. Oförståelse mellan de olika parterna ledde till ett en försämrad vårdkvalité. 

Det framkom även i resultatet att familjmedlemmar upplevde bristande information från 

vårdpersonal. Brist på information ledde till okunskap och känslor av att exkluderas ur 

vården. God information och kunskap förhindrar oförståelse och gör det lättare för 

familjemedlemmar att hantera svåra situationer. Ovanstående resonemang styrks av Nordby, 

Kjønsberg och Hummelvoll (2010) som menar att brist på kunskap gör det svårt för 

familjemedlemmar att hantera svåra situationer och kan ge en känsla av hopplöshet. 

Upplevelser av att information som gavs av vårdpersonal var otillräcklig förekom. 

Vårdpersonal bör uppmärksamma att information som ges skall vara individanpassad, då allas 

behov ter sig olika. Behov av korrekt information om sjukdomen och symtom framkom. 
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Information bör ges gradvis och ges till varje individs behov. Det är viktigt att vårdpersonalen 

inte förskönar information, utan är ärliga och skapar ett realistiskt förstående. Vårdpersonal 

bör ge hopp som är realistiskt för familjemedlemmar att applicera och hantera i det vardagliga 

livet. I likhet med ovanstående framkom det i Drapalskis et al. (2008) studie att flertalet 

familjemedlemmar kände ett behov av ökad kunskap om behandling, framtidsplanering 

angående vård och förslag på hjälpinrättningar för den sjuke personen. Det framkom också att 

familjemedlemmar ville få information under en pågående process. Information bör anpassas 

efter varje individs behov. Familjemedlemmar uttryckte att de föredrog information när 

behovet fanns än att erhålla den vid schemalagda möten, en önskan fanns om att få 

information av en psykiatrisk vårdgivare. Enligt Socialstyrelsen (2005) måste sjuksköterskan 

hantera kommunikation med familjemedlemmar till den sjuke personen med ett professionellt 

förhållningssätt, samt ge stöd och skapa delaktighet i vården av den sjuke personen.  

 Travelbee (1971) menar att kommunikation är en process som kan frambringa ett 

mellanmänskligt förhållande, hon menar att interaktioner är tillfällen att lära känna personen 

som är i behov av hjälp. Sjuksköterskans uppgift är att vägleda i interaktionen så att den 

vårdande uppgiften kan uppfyllas. Sjuksköterskan måste förstå meningen i det den 

hjälpsökande försöker säga och använda det i praktiken. I interaktionen finns tre mål, lära 

känna personen, möta vårdbehoven och fullborda meningen med vårdandet. Travelbee menar 

att personens yttrande förstås måste, om det missförstås eller feltolkas misslyckas 

kommunikationen. Det kan exempelvis ske då sjuksköterskan inte ser personen bakom 

behovet eller misslyckas med att lyssna (s.93-110). 

 

8.2.2 Bemötande 

Resultatet visar att familjemedlemmar inte kände sig bli väl bemötta av vårdpersonal. 

Familjemedlemmar kände sig oönskade och kränkta i mötet med vårdpersonal. De upplevde 

att deras kunskaper inte blev uppmärksammade och uppskattade samt att de kände sig som en 

outnyttjad resurs. Familjemedlemmar kunde uppleva att deras kunskaper inte togs på allvar av 

vårdpersonal och hade en önskan om att vården skulle ta hänsyn till deras behov. Brister i 

bemötandet ledde till minskad tillit och familjemedlemmar hade svårt att lämna över ansvaret 

för den sjuke personen till någon annan. Ovanstående stärks av Nordbys et al. (2010) studie 

som belyser vikten att vården bör skapa delaktighet med familjer. Familjemedlemmar till 

personer med allvarlig psykisk ohälsa är ofta i behov av emotionellt och praktiskt stöd från 

sjukvården. Tillit till vårdpersonal är en viktig aspekt om familjemedlemmar ska känna 

förtroende till att dela sina smärtsamma upplevelser. Familjemedlemmar vill ses som experter 
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på den sjuke personen medan vårdpersonal är experter på sjukdomen och utifrån bådas 

kunskaper samarbeta och bidra till god vård. Familjemedlemmar känner behov av att få ställa 

frågor och prata om sina funderingar kring den sjuke personen. Möjlighet att kontakta vården 

när behov fanns minskade stress och ökade familjemedlemmars självkänsla. När det 

oförutsägbara blev hanterbart skapades ett bättre känslomässigt klimat i familjen. Drapalskis 

et al. (2008) belyser i en studie att graden av behov hos familjemedlemmar varierar beroende 

på situation. I en familj där ohälsan var nyupptäckt, där ohälsan var svårare eller framträdde 

hos yngre personer fanns det fler behov som inte var bemötta. Travelbee (1971) lyfter fram 

sjuksköterskans ansvar att hjälpa personer hantera upplevelser av ohälsa, lidande och finna 

mening i svåra situationer. Hon menar att det kan uppnås genom ett mellanmänskligt 

förhållande som underlättar förståelsen för varandra. Travelbee tar fasta på att varje människa 

är unik. Begreppet patient är en abstraktifiering av en person, vilket Travelbee förkastar. 

Vårdandet ska ske människa mot människa istället för sjuksköterska mot patient och det är 

endast då ett förhållande kan växa fram (s.28-33). I Nordbys et al. (2010) studie framkom att 

familjemedlemmar uttryckte att vårdpersonal inte bör se patienten efter diagnosen utan se 

patienten som en person med en diagnos. Det framkom i Drapalskis et al. (2008) studie att hos 

familjer som upplevt stigmatisering från vårdpersonal fanns ett större behov av information 

och stöd.  

 

8.3 Praktiska implikationer 

I resultatet framkom flera aspekter som är intressanta för sjuksköterskor inom somatisk vård 

såväl som psykiatrisk vård. Det framkom tydligt att familjemedlemmar till personer med 

personer med psykisk ohälsa själva riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och flertalet 

familjemedlemmar upplever svårigheter att hantera det stora ansvaret på egen hand.  

I resultatet framkom att familjemedlemmar inte får tillräcklig information och upplever 

brist på delaktighet vid vårdplanering. Känslor av att vara ignorerade och otrevligt bemötta av 

vården förekom. Familjemedlemmen är en viktig resurs såväl för den sjuke personen som för 

vården. Vården har ansvar att skapa ett bra samarbete med både patienten och 

familjemedlemmen (SOU, 2006). 

 Enligt Socialstyrelsen (2005) ligger ett ansvar hos sjuksköterskan att förebygga och 

motverka ohälsans uppkomst, sjuksköterskan har också en skyldighet att dela information och 

stödja familjemedlemmar.  

 Ökad kunskap om familjemedlemmars upplevelser av att leva nära en person med psykisk 

ohälsa kan öka förståelsen hos vårdpersonal. Förståelse kan bidra till bättre individanpassad 
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och individbaserad vård samt skapa bättre grunder för familjemedlemmars delaktighet. 

Medvetenhet om familjemedlemmars upplevelser kan ge vårdpersonal möjlighet att bemöta 

och tillämpa relevant individanpassat stöd och förhindra att familjemedlemmar själva drabbas 

av psykisk ohälsa. När vården skapat delaktighet har familjemedlemmars börda lättat. Genom 

att sjuksköterskor skapar en relation till familjmedlemmar kan kunskaper hos båda parter 

utnyttjas. Det skapar bättre förutsättningar för vårdandet av den sjuke personen och 

förebygger familjemedlemmars ohälsa. Inspiration från det mellanmänskliga förhållandet 

skulle underlätta bemötandet mellan sjuksköterskor och familjemedlemmar. 

 Vidare studier kan tillämpa resultatet för att undersöka hur den rådande situationen för 

familjemedlemmar kan förbättras. Mer forskning om familjemedlemmar som påverkats så att 

de själva drabbas av psykisk ohälsa och hur hjälp till denna målgrupp skulle kunna utvecklas 

är av intresse. Många familjemedlemmar upplevde att bördan lättades när de fick prata och 

blev lyssnade på, därför antas att stödprogram i form av gruppterapi skulle kunna utvecklas. 

Kanske kan vidare forskning undersöka gruppterapins påverkan på familjemedlemmar för att 

undersöka hur det kan förbättras och förenklas så att den blir tillgänglig i vardagen.   

  

9. Slutsats 

Psykisk ohälsa är ett växande problem och familjemedlemmar till personer med psykisk 

ohälsa har fått ett ökat ansvar i omvårdnad. Dock framkommer att familjemedlemmar inte får 

den hjälp de är i behov av. Familjemedlemmar upplever dåligt bemötande, brist på 

information och oförståelse från vårdpersonal, vilket försvårar deras redan utsatta situation. 

Ett gott bemötande gynnar familjemedlemmars hanterbarhet av det vardagliga livet och 

förebygger ohälsa. Ett gott bemötande underlättar också individanpassad vård vid psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskor har ett ansvar att ge familjemedlemmar stöd och motverka ohälsans 

uppkomst. 
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11. Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Valda artiklar 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Mental illness, 

family experience 

224 - How family members of a person suffering 

from mental illness experience psychiatric care. 

- I wanted to learn how to heal my heart': 

family career experiences of receiving an 

emotional support service in the Well Ways 

programme. 

- Experience of living with a family member 

with bipolar disorder. 

- Left alone with straining but inescapable 

responsibilities: Relatives’ experience with 

mental health. 

 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Mental illness, caring 244 - Daily life for young adults who care for a 

person with mental illness: a qualitative study. 

 

PsycINFO Mental illness, 

experience, care, 

family 

 

764 Youth mental illness and the family: Parents 

Loss and Grief. 

- You’d think this roller coaster was never 

going to stop’: experiences of parents with 

serious mental illness. 

PsycINFO 

 

 

Family, caring, mental 

illness, experience  

125 

 

 

- The experience of caring for a person with a 

mental illness: A grounded theory study. 

  services straining but inescapable responsibilities: Relatives’ experience with mental health  services theory study 

PsycINFO Everyday experience, 

mental illness 

149 - Mothers’ everyday experience of having an 

adult child who suffers from long-term mental 

illness. 

- Fathers' everyday experiences of having an 

adult child who suffers from long-term mental 

illness. 
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12. Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Ali, L., 

Ahlström, 

B.H., Krevers, 

B., & 

Skärsäter, I. 

Daily life for young 

adults who care for a 

person with mental 

illness: a qualitative 

study 

 

2012, Sverige, Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

Syftet var att belysa det 

dagliga livet för ungdomar 

som tar hand om vänner 

eller familjemedlemmar 

med en psykisk ohälsa. 

 

12 unga vuxna (16-25) 

intervjuades genom åtta 

semistrukturerade interjuver och 

fokus-grupps intervjuer. 

Informationen från intervjuerna 

analyserades genom en 

kvalitativ induktiv 

innehållsanalys för att 

undersöka viktiga teman för att 

förstå meningsfullt innehåll. De 

transkriberade intervjuerna 

lästes flera gånger så att centrala 

meningar kunde träda fram, 

därefter skapades teman och 

subteman. 
 

Teman: Att visa omtanke, tillföra stöd, och 

använde av hanteringsstrategier. Deltagarna 

var alltid redo att någonting oväntat skulle 

inträffa och förhållandet till den sjuka 

personen kunde snabbt ändras till att agera 

som beskyddare eller vägledare. Att stödja 

personen med psykisk ohälsa sågs som ett 

stort ansvar. 

 

 

Dahlqvist-

Jönsson, P., 

Skärsäter, I., 

Wijk, H., & 

Danileson, E. 

Experience of living 

with a family 

member with bipolar 

disorder 

 

2011, Sverige, 

International Journal of 

Mental Health Nursing 

Syftet var att belysa vad 

det betyder att vara 

familjemedlem till någon 

med bipolär sjukdom med 

referenser till deras syn 

angående den drabbade 

personens tillstånd och 

framtiden.  

17 familjemedlemmar över 18 

år intervjuades och en kvalitativ 

analys gjordes. Ett kriterium för 

familjemedlemmarna var att den 

sjuke personen diagnoserats i 

enlighet med DSM-IV. Den 

transkriberade datan 

analyserades i enlighet med 

tolkningsinnehållsanalys. 

Författarna läste igenom de 

transkriberade texterna flertal 

gånger och meningsbärande 

enheter skapades, som sedan 

kodades. Koderna 

De kände sig ensamma med sina erfarenheter, 

kämpade för att göra det förståeligt och 

upprätthålla normalitet. Sjukdomens tillstånd 

inkräktade på deras liv. Att bära tyngden av 

ansvaret, vilket gjorde det svårt att fokusera på 

sig själva och sin egen framtid. De behövde 

dela sina upplevelser med andra för att kunna 

bygga upp hopp, samt mer förståelse och att få 

hjälp att lätta på bördan.  
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strukturerades därefter i teman. 

 

Foster, K. ‘You’d think this 

roller coaster was 

never going to stop’: 

experiences of adult 

children of parents 

with serious mental 

illness.  

 

2010, Australien, Journal 

of Clinical Nursing 

Syftet med denna 

kvalitativa studie var att 

vad att belysa upplevelser 

av att vara ett vuxet barn 

till en förälder med 

allvarlig psykisk ohälsa 

och hur de vuxna barnen 

hanterade upplevelserna.  

Åtta kvinnor och två män i 

åldrarna 25-57 år. Kriterier var 

att ha en förälder med allvarlig 

psykisk ohälsa. Kvalitativ studie 

baserad på inspelade interaktiva 

intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och lämnades 

till deltagarna för kontroll, några 

deltagre lade till saker skriftligt. 

Transkripten analyserades enligt 

van Manen’s (1990) tematiska 

analytiska ansats. 

 

Flertalet av deltagarna hade själva drabbats av 

psykisk ohälsa. De upplevde en ständig 

osäkerhet över framtiden, ett konstant 

kämpande att hålla kontakt med föräldern. De 

växte upp med ett stort ansvar över den sjuka 

familjemedlemmen och sökte efter en balans i 

att kontrollera situationen.  

Foster, K. I wanted to learn how 

to heal my heart': 

family career 

experiences of 

receiving an 

emotional support 

service in the Well 

Ways programme. 

 

2011, Australien, 

International Journal of 

Mental Health Nursing 

Syftet med denna studie 

var att utvärdera det 

känslomässiga stödet som 

deltagarna erhölls. 

Särskilda mål var att 

identifiera och beskriva 

deltagarnas upplevelser av 

att ta emot känslomässigt 

stöd och beskriva deras 

tillfredsällelse med stödet.  

 

Sex deltagare, partner och barn 

till en familjemedlem med 

psykisk ohälsa deltog i studien. 

En deskriptiv kvalitativ 

utvärdering användes. 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor spelades in 

och transkriberades. Dessa 

lästes sedan samtidigt som 

avlyssning av banden skedde, 

där viktiga meningar och ord 

kodades för att teman skulle 

skapas.  

 

Resultatet gav tre teman: att hantera svåra 

tider; att förenas genom att dela upplevelser; 

att utforska olika alternativ. 

Familjemedlemmarna fann känslomässigt stöd 

givande och angav att det ökade deras egen 

förmåga att hantera sitt eget välmående och 

gynnande även deras vårdgivarroll.  

 

Johansson, A., 

Anderzen-

Carlsson, A., 

Åhlin, A., & 

Andershed, B. 

Mothers’ Everyday 

Experiences of 

Having an Adult 

Child Who Suffers 

from Long-Term 

Mental Illness 

 

2010, Sverige, Issues in 

Mental Health Nursing 

Syftet med studien var att 

beskriva upplevelser i 

vardagslivet hos mödrar 

till ett vuxet barn med 

långvarig psykisk ohälsa. 

16 mödrar till barn över 18 år 

som levt med psykisk ohälsa i 

två år eller längre tid. Kvalitativ 

deskriptiv design användes. 

Öppna frågor som valts ut efter 

en tidigare studie användes i 

intervjun. Intervjuerna 

analyserades med induktiv 

kvalitativ innehållsanalys. QRS 

Nvivo 7 dataprogram användes 

De framkom att de ständigt tänkte på sina 

vuxna barn. Att de levde under press, kände 

att barnet fortfarande var beroende av 

mödrarna, upplevelser av osäkerhet framkom, 

vilket var påfrestande emotionell och psykiskt. 

De kände sig ensamma, hade en emotionell 

börda,  

Det fanns positiva aspekter samtidigt som 

sorg.  
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som ett informations 

analyserings instrument. 

Intervjuerna transkriberades. 

Kategorier sorterades i 

subteman. 

 
Johansson, A., 

Anderzen-

Carlsson, A., 

Åhlin, A., & 

Andershed, B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fathers' Everyday 

Experiences of 

Having an Adult 

Child who Suffers 

From Long-Term 

Mental Illness. 

 

2012, Sverige, Issues in 

Mental Health Nursing 

Syftet med denna studie 

var att beskriva vardagliga 

livserfarenheter av fäder av 

vuxna barn som har olika 

former av långvarig 

psykisk ohälsa. 

 

10 deltagare, fäder med barn 

över 18 år med olika former av 

långvarig psykisk ohälsa.  

Deskriptiv kvalitativ design. 

Intervjuer, öppna frågor. Den 

insamlade informationen 

analyserades genom induktiv 

kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna transkriberades och 

lästes flera gånger av 

författarna. Menade enheter 

identifierades och kodades. 

Koderna grupperades därefter i 

kategorier efter likheter och 

olikheter och identifierades i 

olika teman. QRS Nvivo 7 

dataprogram användes. 

Telefonsamalt med deltagarna i 

studien verifierade det som 

kommit fram under 

intervjuerna. 

 

Två ämnen skapades: ett konstant kämpande 

och en känsla maktlöshet. Färderna visade ett 

sort engagemang och god vilja att delta i deras 

barns liv. Fäderna uttryckte en viss osäkerhet 

på hur de skulle agera i vissa situationer samt 

att de behöver vara starka i det vardagliga 

livet och stå upp för deras barn. En känsla av 

maktlöshet, otillräcklighet och frustration över 

att inte ha eller tillåtits handlingsfrihet. 

Fäderna uttryckte även en förtvivlan över att 

detta inte var det livet som dem hade tänkt åt 

sina barn. 

Richardson, 

M., Cobham, 

V., 

McDermott, 

B., & Murray, 

J.  

Youth mental illness 

and the family: 

Parents Loss and 

Grief 

 

2013, Australia, Journal of 

Child and Family Studies  

Syftet var att undersöka 

förlust och sorg hos 

föräldrar med kontakt till 

CAMHS (child and adult 

menatl health service) på 

grund av att deras barn har 

en allvarlig psykisk ohälsa. 

Och konfirmera ifall 

förlust och sorg hos dessa 

föräldrar liknar eller 

14 föräldrar och farföräldrar 

rekryterades via CAMHS, de 

intervjuades, kvalitativ studie. 

Intervjufrågor organiserades 

runt kognitiva, uppförande och 

emotionella komponenter runt 

föräldrarna. Socialt stöd, 

koping, och upplevelse av 

stigmatisering av barnen togs 

också upp. Intervjuerna 

Upplevelser som framkom i undersökningen 

var att de var oroliga för barnens sociala 

svårigheter, de kände att något var fel men 

visste inte vad det var än. Att de hade förlorat 

sitt ”riktiga” barn, att de hade förväntningar på 

barnet som aldrig skulle kunna uppfyllas. 

Föräldrarna kände att de hade bristande 

självförtroende och bristande kontroll, 

förluster inom familjen som t.ex. kunna göra 

saker tillsammans hela familjen, ekonomisk 
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oliknar föräldrars och 

andra familjemedlemmar 

som anpassar sig till en 

vuxen person med psykisk 

ohälsa. Även att undersöka 

deltagarnas förlust och 

sorg för att klargöra vilka 

terapuetiska behov som 

föräldrarna involverades i 

med CAMHS. 

 

transkriberades och man gjorde 

en tematisk analys. Texterna 

lästes flera gånger av författarna 

och kodades. Koderna 

sammanställdes i sex teman.  

 

påverkan. Sörjande en vanlig reaktion. Sorg 

över hur deras barn hade kunnat vara om 

barnet hade vart friskt. Skuldkänslor. Olika 

coping-strategier så som kreativitet, att kunna 

prata med någon. Uteblivet stöd från skola, 

omsorg och andra släktingar, vad som var 

utmaningar för föräldrarnas vårdande. Vården 

kritiserades även. 

Sjöblom, L-

M., Wiberg, 

L.,  

Pejlert, A., & 

Asplund, K. 

How Family 

Members of a person 

suffering from 

Mental Illness 

Experience 

Psychiatric Care. 

 

2008, Sverige, 

International Journal of 

Psychiatric Nursing 

Research 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

familjemedlemmar till en 

person som lider av 

psykisk ohälsa upplever 

mötet med psykiatrisk 

vård.  

Fyra fokusgrupper med tre till 

sex deltagare i varje grupp. 

Deltagarna var 

familjemedlemmar till personer 

med psykisk ohälsa och hade 

erfarenhet med psykiatrisk vård. 

Kvalitativ design.  Inspelade 

intervjuer som transkriberades. 

Texterna analyserades i enlighet 

med en kvalitativ 

innehållsanalysmetod och lästes 

flera gånger av författarna. 

Menande enheter skapades och 

grupperades i kategorier. 

Kategorierna kom att blev 

subteman som sedan 

sammanfattades till teman.  

 

Det framkom att deltagarna var missnöjda 

med mötet av vården och upplevde en känsla 

av maktlöshet. De ville inkluderas i vården av 

den sjuka personen då de erhöll värdefull 

kunskap. De upplevde skuld om de inte alltid 

var tillgängliga för den sjuka personen. 

Strategier för att hantera situationen var 

nödvändiga. 

Weimand, B., 

Hedelin, B., 

Hall-Lord, M-

L., & 

Sällström, C. 

 

Left alone with 

straining but 

inescapable 

responsibilities: 

Relatives’ experience 

with mental health 

services. 

2011, Norge och Sverige, 

Issues in Mental Health 

Nursing. 

 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

upplevelser av möten med 

psykiatriska vården ur 

synvinkeln från släktingar 

till personer med psykisk 

ohälsa. 

53 män och 163 kvinnor, i 

åldrarna 21-85 år. Kriterier var 

att deltagarna skulle vara släkt 

med en person som led av 

psykisk ohälsa. Deltagarna var 

(156 föräldrar, 27 syskon, 18 

partners, 10 vuxna barn, två 

mor- och farföräldrar, två in-

laws och en fosterförälder). 

Kvalitativ studie, baserad på 

Deltagarna strävade efter att involveras i 

vården av den sjuka personen. De kände sig 

exkluderade och som en outnyttjad resurs. De 

upplevde sig maktlösa i mötet med vården och 

blev inte tagna på allvar. Önskan om en god 

relation med vården och överväldigande 

upplevelser framkom. Det framkom även en 

önskan om stöd för att hantera situationen. 
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öppna frågor, cross-sectional 

studie. Intervjuerna 

transkriberades och texterna 

analyserades i enlighet med en 

kvalitativ innehållsanalysmetod. 

Analyseringen genomfördes i 

tre faser: förberedelsefasen, 

organisationsfasen och 

rapportfasen.  

 

Wynaden, D. The experience of 

caring for a person 

with a mental illness: 

A grounded theory 

study.  

 

2007, Australien, 

International Journal of 

Mental Health Nursing. 

Syftet var att öka 
samarbetet mellan 
sjukvårdspersonal, 
beslutsfattande och 
vårdaresamtidigt som 
erkännande av psykisk 
ohälsa erkänns ha 
påverkan på individer, 
familj och samhälle på 
flertal sätt.  
 

Grundad teori användes för att 

avslöja nya perspektiv på 

omvårdnad. “7 personer deltog I 

studien varav 22 var kvinnor. 

Alla tog hand om hand om en 

familjemedlem med psykisk 

ohälsa. Deltagarna var i åldern 

31-85. Information samlades in 

under 12 månader i form av 

semistrukturerade djupgående 

intervjuer, memoing, och 

användande av litteratur. 

Informationen analyserades 

genom användandet av en 

konstant komparativ 

analyseringsmetod som stödjer 

en grundad teori. 

 

Upplevelser av att bli tärd på grund av 

ohälsan, att ha mycket ansvar. Förändringar I 

familjemönster. Upplevelser av osäkerhet och 

skuldkänslor. Upplevelser av sorg och förlust. 

Egen hälsa påverkas. Relationer I familj och 

äktenskap påfrestas. Ibland upplevdes rädsla 

för personen med psykisk ohälsa. Upplevelser 

av att söka balans. Kunskap var av vikt. 

 


