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Sammanfattning 
Bakgrund: Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa kan vara påfrestande såväl 

ekonomiskt som psykiskt och socialt. Anhöriga är oftast de som är där och stöttar och hjälper 

till både innan och efter sjukhusvistelsen. Ett gott bemötande från vårdpersonalen är ytterst 

viktigt för att känna delaktighet i vårdandet, detta förutsätter att personalen är väl medveten om 

anhörigas behov och kan tillgodose dessa. 
 

 

Syfte: Att beskriva anhörigas erfarenheter av bemötandet från psykiatrisk vårdpersonal  

Metod: Kvalitativ litteraturstudie inkluderat 17 artiklar med kvalitativt perspektiv. Data har 

analyserats med tolkande dataanalys. 
 

 

Resultat: Resultatet visar på att anhöriga till stor del känner sig exkluderade i vårdandet av 

deras närstående, vårdpersonalen misslyckas ofta med att tillgodose anhörigas behov, genom att 

visa upp en auktoritär attityd, inte erbjuda adekvat information och uppmärksamma anhöriga 

som den tillgång de faktiskt är. Resultatet visar även på tillfällen då vårdpersonalens agerande 

får anhöriga att känna sig inkluderade och respekterade genom att skapa en känsla av 

delaktighet i vårdandet. 
 

 

Diskussion: Mötet mellan vårdpersonal och anhöriga tenderar att fallera redan på ett tidigt 

stadium, då innerbörden av ett gott bemötande samt vikten av att etablera en fungerade kontakt 

många gånger glöms bort eller inte uppmärksammas. Delaktighet i vårdandet förutsätter att 

vårdpersonalen är uppmärksam på anhörigas behov, genom relativt enkla medel kan dessa i de 

flesta fall tillgodoses.  
 

 

Nyckelord: Anhörig, anhöriga till psykiskt sjuka, bemötande från vårdpersonal, delaktighet, 

vårdrelation. 

 

 

 
 



  
 
 

 

 
 
 

 

Abstract 
Background: To care for  someone with a mental illness can be strenuous both mentally, 

socially and economically. Those close to the patient are often there as support before mental 

health care can intervene, and they are often there when the patient is discharged from the 

hospital. A good relationship between mental health care personnel and those close to the 

patient is of most importance for creating a feeling of participation in the care of the patient. 

This requires that the mental health care personnel are aware of the needs of those close and 

have knowledge of how to meet these. 
 

 

Aim: To describe how those close to someone - usually a relative or loved one - with a mental 

illness experience the treatment from mental health personnel 
 

Method: Literature review based on 17 articles with a qualitative perspective. Analyzed 

using a descriptive data analysis technique. 
 

Results: Results show that those close to someone with a mental illness often feel excluded 

in the care of their loved ones, and mental health personnel fail to satisfy the relative or loved 

one’s basic needs - especially in the area of providing them with information and showing 

them respect. This exclusion can be felt when the care provider shows the loved one / family 

member an authoritarian attitude rather than appreciating or acknowledging the importance of 

the knowledge that these loved one possess regarding the patient’s mental illness. The results 

show that in cases when mental health personnel have been accommodating to the needs of 

the next of kin by making them feel respected, heard and taken seriously the loved one have 

 feelings of inclusion and participation in the caring process. 

 

Discussions: The foundation of the relationship between mental health personnel and those 

close to the patient is often established within the first meeting. It is therefore of utterly 

importance that the mental health professionals are aware of how their demeanor and attitude 

are affecting the next of kins perception of participation. The needs of those close to the 

patient can, in most cases, be satisfied with relatively small means. 
 

 

Keywords: Relative, relatives of the mentally ill, treatment by mental health care 

professionals, participation,  professional-family relations 
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1. Inledning 
Som sjuksköterska på en psykiatrisk akutmottagning träffar jag dagligen patienter som i 

sällskap med anhöriga söker vård, i nästan samtliga fall har patienten väntat in i det sista med 

att söka hjälp. Frågorna hos såväl patient som anhöriga speglar ofta en oro, skam, ibland 

misstänksamhet och ovisshet inför vad vård inom psykiatrin kan innebära. Det är min 

uppfattning att bemötandet från vårdpersonalen kan komma att färga både patientens och 

anhörigas bild av vården under en lång tid framöver. Trots att vårdpersonalen har vissa 

skyldigheter genetemot anhöriga så är det en grupp som ibland glöms bort då fokus riktas mot 

patienten. För att stärka vårdpersonalens kännedom om anhörigas situation, så är det viktigt 

att sammanställa och föra fram anhörigas erfarenheter för att tydliggöra deras behov. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Definition av begrepp 

I denna litteraturstudie kommer sjuksköterskor och mentalskötare att benämnas som 

vårdpersonal. Den som lider av en psykiatrisk sjukdom och är mottagare av vård benämns 

som patient eller närstående. Anhörig är en person som vårdar eller stödjer en närstående och 

innefattar familjemedlem såväl som vän eller granne.  

 

2.2 Att vara anhörig 

Tidigare forskning visar att närståendes sjukdom har en direkt påverkan på anhörigas hälsa 

och välbefinnande (Östlund & Persson, 2014). Anhörighetsskapet kan medföra en stor 

belastning såväl ekonomiskt som psykiskt och socialt då vissa fall av allvarlig psykisk 

sjukdom innebär att de fundamentala byggstenar som livet är uppbyggt på rasar samman. 

Bristen på mellanmänsklig kontakt och svårigheter att klara av vardagen gör att den 

närståendes redan dåliga mående försämras ytterligare. Socialt och emotionellt stöd samt 

praktisk hjälp både före ett akut insjuknande, under sjukhusvistelsen och efter ses som tre 

huvudområden där anhörigas närvaro är av stor betydelse enligt Socialstyrelsens utredningar 

(SOS, 2002).  

 

 Psykisk ohälsa debuterar sällan utan att ha föregåtts av tidigare varningstecken, och för den 

som är anhörig har tiden innan sjukhusvistelsen ofta fyllts av försök att hjälpa den sjuke innan 
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situationen blivit ohållbar. Oro och svårigheter i att hitta rätt i vårdutbudet samt 

hjälplöshetkänslor i försöken att själva hjälpa den närstående, kan påverka anhöriga negativt 

och i sin tur leda till psykisk ohälsa i form av bl.a. ångest, sömnsvårigheter (Ewertzon, 2010, 

s.2; Wooff, Schneider, Carpenter & Brandon, 2003), försämrat självförtroende och depression 

(Hill, Shepherd & Hardy,1998).  Omgivningen uppfattas många gånger som dömande och 

oförstående inför de svårigheter som medföljer rollen som anhörig. Vårdandet av en 

närstående tar såväl tid som energi och anhöriga upplever en känsla av stigmatisering från 

samhället enkom för att de har en närstående med psykiatrisk ohälsa (Phelan, Bromet & Link, 

1998). Då anhöriga ofta iklär sig rollen som vårdare och tvingas handskas med både den 

emotionella bördan och den skyldighet de ser sig ha gentemot deras närstående (Van de 

Bovenkamp & Trappenburg, 2012; Woof, Schneider, Carpenter & Brandon, 2003), så är det 

viktigt att vårdpersonalens agerande i form av stöd och omhändertagande aktualiseras redan 

på ett tidigt stadium, detta för att minska den belastning i form av oro och stress som anhöriga 

ofta känner (Lakeman, 2008a). Dahlberg och Segersten (2011, s. 121) menar att anhöriga kan 

vara en definitiv faktor för patientens möjligheter att återvinna eller bevara välbefinnande och 

hälsa. 

 

2.3 Bemötandet  

Statens offentliga utredningar (SOU 1997:51, s.53) menar att ”Bemötande är ett uttryck för 

hur någon uppför sig eller uppträder mot någon annan person”. Där gester, ord och handlingar 

visar på den inställning som personerna har till varandra. Förväntningar, tidigare erfarenheter 

och vart bemötande äger rum samt under vilka omständigheter det sker, påverkar hur mötet 

och bemötandet mellan personerna kommer att bli (SOU 1997:51). Lützen (2012, s. 38) 

menar att sättet som vårdpersonalen bemöter anhöriga definerrar relationen till dem, och 

belyser vikten av att finna ett sätt att kommunicera som skapar tillit och samförstånd. 
 
 

 

 Enligt Intresse föreningen bipolär sjukdoms hemsida (http://www.bipolarsjuk.se) spelar 

personalens bemötande och förhållningssätt en central roll i hur individen upplever vården. 

Mötet mellan vårdare och patient är grunden för sjukvårdens verksamhet, ett gott bemötande 

är ytterst viktigt för att få såväl patient som anhörig att känna sig delaktig i vården, ett gott 

bemötande förutsätter att anhörigas behov tillgodoses genom att anhöriga känner sig 

involverade i vården, får stöd, blir bekräftade och kan ta del av den information som ges. 
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Detta förutsätter att vårdpersonalen kan vara både personlig och professionell och på ett 

individanpassat vis förklara och tydliggöra sjukdomens innebörd, olika former av behandling 

och vilka resultat som kan tänkas uppnås. (http://www.kunskapsguiden.se). När anhörigas 

tidigare erfarenheter färgats av vårdpersonalens bristfälliga bemötande samt okunnighet kring 

deras situation, väljer många att vända sig till andra familjemedlemmar och vänner för stöd, 

istället för att återigen förlita sig på vården (Östman & Kjellin, 2002).  

 

2.4 Vårdpersonalens skyldighet gentemot anhöriga 
Anhöriga känner ofta att de har en skyldighet gentemot vården och patienten, en sorts 

moralisk förpliktelse som de själva antar, med som även uppfattas att den psykiatriska vården 

förväntar sig ska medfölja rollen som anhörig. Dessa skyldigheter inkluderar att vara delaktig 

i vården, dela med sig av information och vara tillgänglig vid återhämtningsprocessen (Rowe, 

2012).  Patientsäkerhetslagens (PSL, SFS 2010:659, kap.6) samlar vårdpersonalens 

skyldigheter samt de regler som skall efterföljas. Reglerna syftar till att stärka patientens 

medinflytande, främja kvaliteten i vården samt värna om patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetslagen gäller för all hälso- och sjuvårdspersonal och fastställer att:  

 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (PSL, 
SFS, 2010:659, kap.6, kap, § 1). Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård och visas omtanke och 
respekt (PSL, SFS, 2010:659, kap.6, kap, § 1). Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten 
– så långt det är möjligt. Den som ansvarar för vården av en patient ska se till att patienten ges individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd. Patienten ska informeras om de metoder för undersökning, vård 
och behandling som finns (...) (PSL, SFS, 2010:659, kap.6, kap, §6). Om information inte kan lämnas till 
patienten ska den ges till en närstående . I vissa fall lägger sekretessen hinder i vägen för att information ska 
kunna lämnas. 

 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SFS, 2005) har 
sjuksköterskan en skyldighet att:  
 

Utifrån patientens och/eller anhöriges önskemål och behov föra deras talan och ta tillvara på patientens 
och/eller anhöriges kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskan skall även ha en förmåga att kommunicera 
med patienter, anhöriga, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, informera och 
undervisa patienter och/eller anhöriga, såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form 
och innehåll. I dialog med patient och/eller anhöriga ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 
delaktighet i vård och behandling och förvissa sig om att patient och/eller anhöriga förstår given information. 

 

Nyckeln till en effektiv och välfungerande vårdprocess är att det finns ett engagemang hos 

vårdpersonalen och en  god kommunikation mellan vårdpersonal, patient och anhöriga 

(Rowe, 2012). Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) betonar att ett patientfokuserat vårdande 

även bör inkludera anhörigas perspektiv, och att det trots avsaknad av lagstadgade krav om 
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omsorg och stöd till anhöriga bör vara en etisk självklarhet att värna om denna grupp i vården. 

 Även kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (PRF, 2008, s.8) framhåller, utöver 

det som anges i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SFS, 

2005), vikten av att ta tillvara på patientens och anhörigas önskemål, erfarenheter,  behov, mål 

och preferenser i planering och genomförande av vård och omsorg. Behov i form av kunskap, 

information och stöd ska identifieras och tillgodoses och i samråd med patient och anhöriga 

ska en vårdplanering upprättas, genomföras och följas upp. Målet med att samarbeta och 

stötta anhöriga i vårdprocessen är att de ska kunna ha förutsättningar att hjälpa den sjuke i 

återhämtningsprocessen, exempelvis genom att ge information kring sjukdomen, 

krisintervention, problemhantering och familjestöd (Dixon et al, 2010). Moberg (2005) 

påpekar att kontinuerligt stöd, undervisning och möjligheten att engagera sig i vårdandet av 

den nära bör föras fram i ett tidigt skede av vårdpersonalen. 
 

Van der Bovenkamps och Trappenburgs (2012) studie jämför hur kommunikation mellan 

vårdpersonal och anhöriga skiljer sig beroende på vilken vård som praktiseras, den vård som 

bedrivs i hemmet och på onkologikliniken, där anhöriga och patienter ses som en tillgång och 

där kommunikation och deltagande i vården inkluderar dem, detta skiljer sig från den ofta 

bristfälliga kommunikation som anhöriga inom den psykiatriska vården vittnar om. Detta 

stöds av Johansson, Skärsäter och Danielsons (2007) studie som påvisar att bristande 

kommunikation mellan vårdpersonalen och anhöriga kan leda till misstänksamhet hos 

anhöriga avseende kvaliteten på den vård som bedrivs.  

Att inkludera anhöriga till patienter som lider av psykisk ohälsa, har visat sig ha en positiv 

inverkan på vården, samspelet och kommunikationen öppnar upp för en förståelse för såväl 

anhörigas som patientens och vårdpersonalens situation (Piippo & Aaltonen, 2009). Williams, 

Mfoafo-M’Carthy (2006) framhäver vikten av att ta med anhörigas behov och tankar i den 

planering som i slutänden kommer att inkludera även dem och Huang Sun, Yen och Fu (2008) 

menar att vårdpersonalen måste se anhöriga som en tillgång vars kunnande kan ha betydelse 

vid vårdandet av deras närstående. Inom vården finns emellertid en rad hinder som försvårar 

vårdrelationen, Sjöbloms, Pejlert och Asplunds (2005) studie visar på att den psykiatriska 

vårdpersonalen är väl införstådd med anhörigas situation och att de värdesätter deras 

delaktighet i vården, samt att de följer de riktlinjer Socialstyrelsen tagit fram. Synen på 

anhörigas medverkan anses ha en hälsofrämjande effekt som kan vara en tillgång i 

återhämtningsprocessen men samtidigt visar resultatet på att anhöriga ibland ses som en börda 
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och en direkt anledning till patientens ohälsa, samt att anhöriga drar sig tillbaka efter att 

vården tagit över.  

 

I Weiman, Sällström, Hall-Lord och Hedelins (2013) studie beskriver vårdpersonalen att 

ett patientcentrerat förhållningssätt kräver att huvudmålet med omvårdnaden är patienten, och 

att det skapas en väl fungerande relation mellan personal och patient, att inkludera anhöriga 

ses som väldigt krävande, något som även framkommer i Radcliffe, Adeshokan, Thompson, 

och Bakowski (2012) studie där bristande resurser och tidsbrist gör att vårdpersonalen känner 

sig otillräcklig och har svårt att ge anhöriga den tid de behöver . Ifrågasättande av studier som 

understryker att anhörigas närvaro har en positiv påverkan på patientens mående, framhävs 

som en anledning till att exkludera anhöriga i vårdprocessen (Kaas, Lee & Peitzman, 2003). 

Anhöriga kan ha en viktigt plats genom hela vårdprocessen, och de kan vara en källa till 

information, men att det är viktigt att komma ihåg att denna information är anhörigas 

berättelser sedda ur deras synvinkel och är att betrakta som komplement till patientens 

berättelser som ska betraktas som primärkälla (Wiklund-Gustin, Rydenlund & Kulzer, 2010, 

s. 411). Studier (Johansson et al, 2007; Sjöblom et al., 2005) visar även på att det finns en oro 

hos vårdpersonalen att bli kritiserad av anhöriga, personalen känner sig ofta begränsad av den 

komplexa situation som uppstår när patienten uppgett att hen vill ha sekretess gentemot 

anhöriga, vilket i många fall anhöriga ställer sig oförstående till. Tidsbrist beskrivs av 

(Nyström, 2009, s. 415) som något som försvårar en fungerande vårdrelation, inte enbart som 

en omständighet som påverkar möjligheten att genomföra ett tillfredsställande samtal, men 

tidsbristen ses även som en bidragande faktor till att skapa en oro hos vårdpersonalen för att 

skapa för höga förväntningar hos patient och anhöriga på fortsatt engagemang.  
 
 

3. Problemformulering 
Personalens bemötande är en central del av vårdandet, och ett gott bemötandet kan ligga till 

grund för hur vården kommer att tas emot. Tidigare studier visar hur sjuksköterskor inom den 

psykiatriska vården uppfattar betydelsen av att anhöriga blir en del av vården, men att tid och 

resurser hindrar sjuksköterskan från att involvera anhöriga på ett fullvärdigt sätt. Det finns 

också studier som visar att bemötandet från vårdpersonalen skiljer sig beroende på vilken 

vård som praktiseras, och anhöriga vittnar om bristande kvalite i bemötandet från den 

psykiatriska vårdpersonalen. Anhörigas erfarenheter av bemötandet från vårdpersonal inom 
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psykiatrisk vård finns beskriven i olika studier, det som saknas är en sammanställning, som 

även redogör vilka behov som finns och hur dessa behov kan tillgodoses. 

 

4. Syfte/Frågeställningar 
 
Att beskriva anhörigas erfarenheter av bemötandet från psykiatrisk vårdpersonal. 

Frågeställningar:  

Vilka känslor lyfts fram hos anhöriga i bemötandet från vårdpersonalen? 

Vilka behov finns hos anhöriga och hur kan dessa tillgodoses av vårdpersonalen? 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Travelbees omvårdnadsteori är en interaktionsteori där samspelet mellan sjuksköterska och 

patient ligger som grund för omvårdnaden. Människans beteende och reaktioner föds ur 

dennes upplevelser och uppfattningar, och människan tillskriver händelser och situationer en 

mening. Centrala begrepp inom interaktionsteorier är självbild och roll, där självbilden 

handlar om känslor och tankar kring den egna personen som kan påverkas negativt eller 

positivt av den roll vi som människor har och som är förknippad med etiska och sociala 

normer och förväntningar.  Enligt interaktionsteorin är målet för omvårdnaden att kartlägga 

patientens uppfattning och upplevelser, skapa förståelse för dennes livsvärld, ha en bra och 

öppen kommunikation och skapa en autentisk mellanmänsklig relation (Travelbee, 2001, 

s.135).  
 

De begrepp som Travelbees omvårdnadsteori utgörs av är människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer och kommunikation. Den enskilda människan ses som en 

oersättlig och unik individ, vars upplevelser och erfarenheter är ytterst personliga, därför bör 

sjuksköterskan bortse från eventuella diagnoser och alltid göra en individuell bedömning 

(Travelbee, 2001, s.137). Travelbee (2001, s. 137) menar att det är sjuksköterskans ansvar att 

förebygga sjukdom och främja hälsa samt att hjälpa patienten att finna en mening vid lidande 

eller sjukdom. Det mänskliga lidandet är ett grundläggande mänskligt fenomen i 

omvårdnadsarbetet och det är viktigt att sjuksköterskan förstår och bryr sig om patientens 

lidande. Hälsa innefattar en persons fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd, varje 

människa är unik och upplever därför tillvaron på olika sätt.  
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Den kanske viktigaste delen i Travelbees (2001, s. 171) omvårdnadsteori är den 

mellanmänskliga processen, som baseras på att en relation etableras mellan sjuksköterska och 

patient vilket förutsätter att såväl patienten som sjuksköterskan inte ser varandra utifrån de 

roller de har utan som de unika individer de är. Travelbee (2001, s. 193) beskriver processen i 

olika interaktionsfaser.  

Den första fasen är det första mötet där relationen etableras genom att sjuksköterskan och 

patienten möts för första gången och lär känna varandra, mötet präglas av förväntningar och 

uppfattningar på den andra parten. I den andra fasen skapas en fördjupad och väl etablerad 

relation som gör att dessa uppfattningar och förväntningar suddas ut och individens unika 

identitet växer fram.  I den tredje fasen känner sjuksköterskan empati och kan ta del av 

patientens inre upplevelse av sin situation och få en förståelse för dennes känslor, reaktioner 

och beteende utan att värdera individen. Genom empatifasen utvecklas den fjärde fasen som 

är sympati då sjuksköterskan visar sitt intresse och en känslomässig samhörighet med 

patienten, den sista fasen är den ömsesidiga förståelsen och kontakten som framkommer 

genom att sjuksköterskan med ord och handling visar vilja och kunskap att hjälpa patienten. 

Samtalet och kommunikation är av central betydelse, där förmedlas behov, tankar och 

känslor. Relationen mellan anhöriga och sjuksköterska skall präglas av ömsesidighet, annars 

riskerar utvecklingen av den mellanmänskliga kontakten att avstanna. Genom ett sunt och 

korrekt handlande gentemot patienten inkluderas även anhöriga i omvårdnaden, vilket enligt 

Travelbee (2001, s. 186) bör anses som en tillgång.  

 

6. Metod 
 
6.1 Design 

Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie, vilket innebär att informationskällan utgörs av 

litteratur i form av relevanta vetenskapliga rapporter och artiklar (Polit & Beck, 2012, s.95). 

Med en kvalitativ forskningsansats menas att forskaren fokuserar på att tolka och förstå en 

människas subjektiva upplevelser av omvärlden (Polit & Beck, 2008, s.14), detta genom att 

söka efter mönster som sammankopplas och belyser en underliggande mening i det studerade 

fenomenet (Polit & Beck, 2012. s.56).  
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6. 2 Urval 

En preliminär sökning gjordes redan på ett tidigt stadium för att få en överblick om mängden 

relevant litteratur fanns att tillgå. De databaser där flest träffar på artiklar som verkade 

relevanta för studiens syfte fanns att tillgå var CINAHL, Medline och PsychINFO, då dessa 

tre sökdatabaser erbjuder ett omfattande och brett utbud av vetenskapliga artiklar ansågs de 

lämpliga att använda som sökdatabaser för litteraturstudien. I enlighet med Polit och Beck 

(2012, s. 98) rekomendationer så konsulterades en bibliotikarie i framställan av sökord och 

sökvägar. De sökord som användes var (bilaga 1): ”professional-family relations”, 

”psychiatric nursing”, ”psychiatric care”, ”mental health”, ”attitude of health personal”, dessa 

kombinerades genom att använda AND och/ eller OR.  Samtliga sökord är ämnesord som 

återfinns som MesH, Medical subject headings, termer i databasen Medline. 
 

6.3 Inklusionkriterier 

Artiklarna skulle sökas i databaserna MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. För att begränsa 

urvalet och få ett relevant och aktuellt material att arbeta med så skulle artiklarna  

vara publicerade mellan år 2000-2014 och vara vetenskapligt granskade, ”Peer reviewed”. 

Artiklarna skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska eller svenska och behandla anhörigas 

upplevelser av bemötandet från psykiatrisk vårdpersonal. För att den vetenskapliga artikeln 

skulle inkluderas krävdes att den fick medel eller hög poäng vid artikelgranskningen. 
 

6.4 Exklusionkriterier 

Kvantitativa studier, studier skrivna på ett annat språk än engelska eller svenska, studier som 

rör barn under 18 år, artiklar skrivna innan år 2000, artiklar som behandlar hur sjuksköterskan 

uppfattar anhöriga. De vetenskapliga artiklar som fick låg poäng på artikelgranskningen. 
 

6.5 Datainsamlingsmetoder 

Det första steget i Evans (2002) beskrivning av tolkande dataanalys är att samla ihop de 

artiklar som skall användas i litteraturstudien, detta genom sökning i de sedan tidigare listade 

databaserna. En första sökning i MEDLINE gav 187 träffar, om titeln ansågs svara på 

frågeställning och syfte lästes abstrakt igenom. Svarade abstrakt på inklusionskriterierna 

lästes hela artikeln varpå en bedömning gjordes om artiklarna var relevanta för studiens syfte, 

8st artiklar ansågs relevanta i sökningen av Medlines databas. Sökningen i CINAHL gav 168 

artiklar varpå två valdes ut och sökningen i PsycINFO gav 18 artiklar varpå 2 valdes ut. 
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Sammantaget resulterade sökningarna i 373 artiklar och av dessa valdes 12st ut, för att utöka 

mängden material gjordes även en manuell sökning utifrån valda artiklars referenslista, och 

ytterligare fem artiklar adderades till litteraturgranskningen (bilaga 2), vilket resulterade i 

sammanlagt 17 artiklar. 
 

6.6 Värdering av artiklarnas kvalitet 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt en granskningsmall för kvalitativa studier av 

Willman, Stoltz och Bahntesevani (2006) ( bil 3). Granskningsmallen består av frågor och är 

ett verktyg för att mäta artikelns kvalitet, detta genom att besvara 25 frågor med ett ja eller ett 

nej, besvaras frågan med ett ja ger det en poäng, besvaras frågan med ett nej ges 0 poäng. 

Poängen läggs sedan ihop och har artikeln fått 0-17 poäng anses den vara av låg kvalitet, 18-

20 poäng medelhög kvalitet och 21-25 poäng hög kvalitet. 
 

6.7 Analys 

De 17 artiklarna analyserades genom de fyra steg som Evans (2002) beskrivning av tolkande 

dataanalys innefattar. 

Steg ett: Insamling av artiklar. Artiklarna samlades in genom att söka i de tre sökdatabaser 

som valts ut, det artiklar som på ett eller annat sätt beskrev hur anhöriga upplevde bemötandet 

från psykiatrisk vårdpersonal och som svarade på uppsatta inklusionkriterier samt ansågs vara 

relevanta för studiens syfte och erhöll medelhög till hög poäng vid artikelgranskningen, 

valdes ut 

Steg två: Identifiering av huvudfynd. Med studiens syfte i åtanke lästes artiklarnas resultatdel 

noggrant igenom för att skapa en känsla av studien som helhet, ur resultatdelen identifierades 

sedan nyckelfynd som sammanställdes i en lista, på så sätt gjordes materialet mer 

överskådligt. 

Steg tre: Teman mellan artiklarna relateras. Ur listan med sammanställda nyckelfynd från 

samtliga artiklar, identifierades och jämfördes likheter och olikheter mellan de olika 

studierna. Negativa som såväl positiva upplevelser av bemötandet från vårdpersonalen trädde 

fram och kunde sammanställas under teman, därefter sammanfördes de erfarenheter som 

tycktes beskriva likartade upplevelser i sub-teman. Teman och sub -teman granskades 

återigen för att säkerhetsställa att de hörde samman.   

Steg fyra: Fenomenet beskrivs.  För att säkerställa att det material som återfunnits i varje tema 

gav en noggrann beskrivning av det som sagts i dess ursprungliga studie, skrevs texten ned 
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och kontrolleras med originalet. Fenomenet beskrevs sedan utefter materialet som 

sammanställts under varje tema och sub-tema och exempel gavs på den text som använts. 

Fenomenet som beskrevs i tema och sub-tema var anhörigas erfarenheter av bemötandet från 

psykiatrisk vårdpersonal. 

 
 
7.Forskningsetiska överväganden 
De artiklar som använts till litteraturstudien är vetenskapligt granskade och publicerade i 

erkända tidskrifter. Merparten av de artiklar som inkluderats har ett etiskt godkännande, i 

övriga fall för sett tydligt etiskt resonemang, där det framgår att infomanterna informerats om 

deras rättigheter och skydd som överrenstämmer med de grundläggande individskyddskrav 

som Vetenskapsrådet (1990) listar i deras forskningsetiska principer. Samtliga artiklar har 

även genomgått granskning av respektive tidsskrift inför publikation. Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008, s. 134) menar att alla forskare bär på ett visst mått av förförståelse, en 

förutfattad mening eller fördom som relaterar till det fenomen som skall studeras, den kan 

även inkludera en känslomässig tillgivenhet till fenomenet eller en favvorisering av en teori 

som får ligga till grund för studiens syfte, detta gör att öppenheten blir förhindrad och att 

forskaren kanske bara bekräftar det han redan vet eller tycker istället för att vara öppen för 

vad som kan framkomma i materialet. Det är av vikt att forskaren är medveten om hur dennes 

förförståelse påverkar syftet med studien, vid problemformuleringen och valet av metod osv. 

Forskaren måste skapa sig en självinsikt för att inte förförståelse ska påverka materialet och 

tvinga fram betydelser och meningar, endast om förförståelsen är belyst så kan man undvika 

att äventyra forskningsprocessen (Dahlberg et al, 2008, s. 279). Målet för författaren är att 

delge en objektiv återgivning av fakta i det slutgiltiga resultatet, författaren är väl medveten 

om sin egen förförståelse. 

 
 

8. Resultat 
Granskningen av artiklarna gav två teman som benämns Att känna sig exkluderad och Att 

känna sig inkluderad.  

Att känna sig exkluderad har fyra stycken sub-teman Att bli ignorerad, Att vårdpersonalen 

gömmer sig bakom sekretess, Att bli bemött med auktoritet, Att bli anklagad och känna skuld 

samt Att inte få någon information. Den största delen av materialet visar på anhörigas 
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negativa upplevelser av bemötandet från den psykiatriska vårdpersonalen, men det 

framkommer även positiva upplevelser, som här faller in under temat  

Att känna sig inkluderad. Följande sub-teman återfinns här Att bli visad respekt, känna sig 

sedd, hörd och tagen på allvar, Att bli informerad och Att få känna sig delaktig. 
 

8.1 Att känna sig exkluderad 

Temat Att känna sig exkluderad, sammanfattar de negativa upplevelserna av vårdpersonalens 

bemötande, sub-temana tangerar ofta varandra och återger en frustration över att på ett eller 

annat sätt känna att man som anhörig inte får vara delaktig i vårdandet av en närstående. 

Bristen på information och empati från vårdpersonalen är genomgående i de olika sub-

temana, och den känsla som anhöriga har är att deras närvaro och engagemang tas för givet 

men att de samtidigt saknar någon som ser till deras behov. 
 

8.1.2 Att bli ignorerad 

Här samlas de fynd där anhöriga beskriver en känsla av att bli ignorerad, på vilket sätt som 

vårdpersonalens bemötande ger upphov till denna känsla och vilka behov som anhöriga 

beskriver.  

Det framkommer i flera artiklar att vårdpersonalens bemötande ofta lämnar anhöriga med en 

känsla av att det inte är välkomna, varken som stöd eller tillgång till deras nära eller på den 

avdelning där deras närstående vårdas. Anhöriga beskriver hur de inte bara blir ignorerade 

utan även känner sig osynliga inför vårdpersonalen (Johansson, Andershed & Anderzen- 

Carlsson, 2014; McCann, Lubman, & Clark ,2012; Nordby, Kjonsberg & Hummelvoll, 2010; 

Pejlert, 2001; Wilkinsson & McAndrew, 2008). Bemötandet inger en känsla av att vara till 

besvär, att vara ett hinder för vårdpersonalen och deras yrkesutförande (Goodwin & Happell, 

2007a; Nordby, Kjonsberg & Hummelvoll, 2010; Wilkinsson & McAndrew, 2008 ), vilket 

inte sällan leder till att anhöriga får en känsla av att de inte är delaktiga och att de har 

vårdpersonalen emot sig, motsättningarna ger upphov till en “vi mot dem” känsla (Wilkinsson 

& McAndrew, 2008). I Goodwin och Happells (2007a) studie beskriver anhöriga en avsaknad 

av att ha någon på sin sida, en allierad att luta sig emot. Vårdpersonalen tar över vårdandet 

utan att ta någon notis om anhöriga, den tid och energi som anhöriga lagt ned på att engagera 

sig och ge stöd åt deras nära, tas ofta för givet. Anhöriga har ofta information som de vill 

delge vårdpersonalen i hopp om att det ska underlätta vårdarbetet och hjälpa deras närstående 

i återhämtningsprocessen, vilket i somliga fall bemöts på ett arrogant sätt där vårdpersonalen 

verkar vilja förlita sig på sin egen erfarenhet istället för att lyssna på anhöriga, vilket lämnar 
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anhöriga med en känsla av att bli ignorerad och som kan få konsekvenser i vårdandet av den 

närstående (Barnable,Gaudine, Bennett & Meadus ,2006; Nordby, Kjonsberg & Hummelvoll, 

2010; Van de Bovenkamp & Trappenburg, 2010; Weimand, Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 

2011; Wilkinsson & McAndrew, 2008).  

Känsla av att bli ignorerad handlar inte enbart om att inte få möjligheten att förmedla 

information, att känna sig osynlig eller ovälkommen. Det som även framkommer är anhörigas 

önskan av att känna sig delaktiga i vården av deras nära, bli uppskattade, att få känna att det 

blir lyssnade till, och att någon även ser till deras behov i form av stöd (Gavois, Paulsson & 

Fridlund, 2006; Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 2011; Wilkinsson & McAndrew, 2008). 

 

8.1.3 Att vårdpersonalen gömmer sig bakom sekretess 

I detta sub-tema samlas de fynd där anhörigas erfarenheter speglar en frustration över att inte 

få ta del av hur deras närstående mår, i många fall är det den anhörige som tagit hand om den 

närstående innan sjukhusvistelsen och kanske är anhöriga anledningen till att personen söker 

sig till en vårdinrättning, den frustration som anhöriga känner grundas här i att 

vårdpersonalens hänvisan till lagen om sekretess ses som ett medel för att undvika anhörigas 

frågor och funderingar.  

En konstant källa till stress och frustration hos anhöriga är när vårdpersonalen väljer att 

inte lämna ut information angående närståendes mående, detta genom att hänvisa till lagen om 

sekretess. Vårdpersonalen framstår då som empatilös och oförstående inför anhörigas 

frustration (Goodwin & Happell, 2007a; Jakobsen & Severinsson, 2006; Johansson, 

Andershed & Anderzen- Carlsson, 2014; Nicholls,& Pernice, 2009; Schröder, Wilde Larsson 

& Ahlström, 2007) och anhöriga ser hänvisan till sekretess som ett hinder som försvårar 

arbetet med att skapa en fungerande relation till vårdpersonalen. Anhöriga upplever ofta att de 

gått från att ha varit ett betydelsefullt stöd till deras närstående, till att inte vara berättigad till 

någon som helst information (Goodwin & Happell, 2007a). Anhörigas erfarenheter är att de 

blir utestängda från vården och det är en ständig kamp för att få någon som helst information 

angående deras närstående, vidare beskrivs att vårdpersonalen i somliga fall väljer att bryta 

sekretessen för att kunna ta del av uppgifter som gagnar dem i utbyte mot irrelevant 

information som anhöriga inte bett om att få ta del av (Nicholls,& Pernice, 2009; Schröder, 

Wilde Larsson & Ahlström, 2007). 
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8.1.4 Att bli bemött med auktoritet. 

Här samlas de erfarenheter där vårdpersonalen, i anhörigas ögon, iklär sig rollen som en 

bestämmande överhet som ter sig oberörd inför anhörigas behov, detta genom att fälla 

nedsättande kommentarer och behandla anhöriga som om de är mindre värda. 

Den bild som målas upp av vårdpersonalens attityd, visar på en inställning att de ser sig 

själva besitta en auktoritär position gentemot anhöriga. Anhörigas vädjan om att bli 

inkluderade bemöts med nedsättande kommentarer, där deras kunskap om närståendes 

mående inte tas på allvar, och deras roll ständigt ifrågasätts (Nicholls,& Pernice, 2009). Den 

respektlöshet som anhöriga upplever att de blir bemötta med begränsas inte enbart till 

nedsättande kommentarer, sättet som vårdpersonalen för sig på ses som arrogant och visar på 

en fientlig inställning gentemot anhöriga där de målas upp som en del av problemet istället för 

den tillgång de faktiskt är (Barnable,Gaudine, Bennett & Meadus ,2006; Goodwin & Happell, 

2007a; Johansson, Andershed & Anderzen- Carlsson, 2014;McCann, Lubman, & Clark ,2012; 

Pejlert, 2001; Weimand, Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 2011; Wilkinsson & McAndrew, 

2008). Anhöriga får en känsla av att ses som mindre betydelsefulla och att vårdpersonalen 

kunnande står över deras.  Den här inställningen gör att anhöriga ifrågasätter personalens 

kompetens och om de verkligen ska arbeta inom psykiatrin (Ferriter & Huband ,2003; 

Goodwin & Happell, 2007b; Jensen, 2004; Nordby, Kjonsberg & Hummelvoll, 2010; 

Wilkinsson & McAndrew, 2008). 
 

8.1.5 Att bli anklagad och känna skuld 

Här samlas de resultat där anhöriga upplever att vårdpersonalen anklagar dem för att vara ha 

orsakat deras närståendes psykiska sjukdom. 

Anhöriga upplever att vården konstant söker efter någon att skuldbelägga, att orsaken till 

deras närståendes dåliga psykiska mående finns att finna hos dem. Som om bördan att stötta 

en nära inte vore nog känner anhöriga att de tvingas försvara sig och motbevisa 

vårdpersonalens anklagelser att de skulle vara anledningen till närståendes psykiska 

illabefinnande (Jensen, 2004;.Johansson, Andershed & Anderzen- Carlsson, 2014; Nicholls,& 

Pernice, 2009; Sjöblom, Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008). Samtalen med vårdpersonalen 

påminner om förhör, där anhöriga får en känsla av de utfört en kriminell handling när allt de 

gjort är att visa att de bryr sig om deras nära. Känslan av skuld späs på ytterligare när 

anhörigas intentioner och handlingar ifrågasätts, varför de bryr sig om sina närstående? 

(Nicholls,& Pernice, 2009; Pejlert, 2001; Sjöblom, Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008).  
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8.1.6 Att inte få någon information. 

Här återfinns ett av de behov som anhöriga beskriver som deras största, information, eller i 

detta fall bristen på information som rör närståendes sjukdom, vad som kan förväntas av 

vården samt vart man som anhörig kan vända sig för att få stöd.  

Genomgående för nästan samtliga studier är anhörigas behov av information, och hur 

vårdpersonalen brister i att ge information på flera olika plan. Vid ett akut insjuknande finns 

det ett stort behov av att få ta del av information vart man som anhörig kan vända sig för att få 

stöd  och  information om den sjukdom som drabbat deras nära. Vårdpersonalen verkar inte 

förstå anhörigas behov av information fastän det är de som är i en position att kunna förklara 

och ge den, och det verkar som om vårdpersonalen saknar intresse av att dela med sig av 

information angående närståendes mående (Barnable,Gaudine, Bennett & Meadus ,2006; 

Ferriter & Huband ,2003; Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006; Jakobsen & Severinsson, 2006; 

Pejlert, 2001). Utan någon insikt i närståendes sjukdom och vårdens agerande runt denna är 

det svårt som anhörig att förstå vad som pågår (Weimand, Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 

2011). Anhöriga beskriver behovet av att få information om närståendes sjukdom som det 

kanske viktigaste behovet, men att vårdpersonalen inte erbjuder dem detta. Oklarheter kring 

vad som sker med deras närstående samt vad som kan förväntas av dem saknas även och det 

ända sättet att få information är att vara påstridig och kräva den. Något som många upplever 

som svårt då de befinner sig i ett stadium av oro, förvirring och tyngda av den känslomässiga 

börda de tvingas att bära (Barnable,Gaudine, Bennett & Meadus ,2006; Ferriter & Huband 

,2003; Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006; Jakobsen & Severinsson, 2006; Johansson, 

Andershed & Anderzen- Carlsson, 2014; Van de Bovenkamp & Trappenburg, 2010; 

Weimand, Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 2011). 
 

8.2 Att känna sig inkluderad 

Temat Att känna sig inkluderad samlar de positiva erfarenheter som anhöriga beskriver av 

mötet med psykiatrisk vårdpersonal. Genomgående är en känsla av delaktighet, de behov som 

anhöriga gett uttryck för i föregående tema och hur vårdpersonalen kan tillgodose dessa finns 

beskrivna här.  
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8.2.1 Att bli visad respekt, känna sig sedd, hörd och tagen på allvar 

De nyckelfynd som beskriver anhörigas upplevelser av att känna sig sedda, hörda, bli bemötta 

med respekt och tagna på allvar samlas här. Att ges tid och få bli bemött med respekt beskrivs 

som grundläggande delar för att få anhöriga att känna sig inkluderade. 

En känsla av medmänsklighet, så beskrivs känslan när vårdpersonalen visar sympati och 

empati för både patienten och anhöriga, en känsla av att vara välkommen och att man som 

anhörig är värd någonting. När tid ges att samtala och det budskap som framförs av 

vårdpersonalen inte enbart är kritiskt så växer en medmänsklighet fram (Johansson, 

Andershed & Anderzen- Carlsson, 2014; Schröder, Wilde Larsson & Ahlström, 2007).  

När vårdpersonalen tar anhöriga på allvar och ser dem som de experter på deras närstående 

som de faktiskt är, ger dem tid att tala och bekräftar dem som individer med behov och 

rättigheter, så inger det en lättnadskänsla och ett stärkande av självkänslan. Att 

vårdpersonalen tar sig tid att lyssna till vad anhöriga har att säga och visar dem respekt 

beskrivs som uppmuntrande en fundamental del för att skapa ett fungerande samarbete 

(Ferriter & Huband ,2003; Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006; Goodwin & Happell, 2007a; 

McCann, Lubman, & Clark ,2012; Nordby, Kjonsberg & Hummelvoll, 2010; Weimand, 

Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 2011; Wilkinsson & McAndrew, 2008). 
 

8.2.2 Att bli informerad 

Ett sub-tema som samlar de upplevelser där anhöriga beskriver känslan av att få ta del av 

information och på så sätt känna sig inkluderade i vårdprocessen. 

När informationsflödet inte enbart handlar om att anhöriga kommer med information till 

vårdpersonalen, utan även de ges möjligheten att ta del av och få information om deras 

närståendes mående så underlättar det väldigt, att få information om sjukdomen och vad som 

skall hända härnäst, gör att vårdpersonalen uppfattas som tillmötesgående och anhörigas oro 

dämpas (Ferriter & Huband ,2003; Goodwin & Happell, 2007a; Jakobsen & Severinsson, 

2006; Weimand, Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 2011). 

Anhöriga känner att de har stöd från vårdpersonalen när de får råd och information om 

sjukdomen. Känslan av att få information dämpar även de skuldkänslor som är relaterade till 

anhörigas oro över att de på något sätt skulle vara orsaken till deras närståendes psykiatriska 

sjukdom, god information från vårdpersonalen i detta anseende ses som väldigt viktigt 

(McCann, Lubman, & Clark, 2012; Schröder, Wilde Larsson & Ahlström, 2007). 
 



  
21 (39) 

 

 

8.2.3 Att få känna sig delaktig 
Här samlas de erfarenheter när anhöriga känt sig delaktiga i vården av deras närstående. en 

fungerande kommunikation mellan vårdare och anhörig, där anhöriga får sina behov 

tillgodosedda genom att vårdpersonalen bekräftar deras förslag och åsikter för att förbättra 

vården för deras närstående. 

När vårdpersonalen bjuder in anhöriga att dela med sig av sina erfarenheter och bekräftar 

att deras åsikter är av betydelse så ses det som något väldigt positivt och att det stärker 

känslan av delaktighet (Weimand, Hedelin, Hall-Lord & Sällström, 2011). Det handlar till stor 

del om ett bekräftande från vårdpersonalens sida, när anhöriga ger uttryck för sådant som de 

anser vara viktigt för vårdandet av deras närstående och vårdpersonalen noterar detta och 

implementerar deras förslag i vården (Goodwin & Happell, 2007a; Jakobsen & Severinsson, 

2006; Nordby, Kjonsberg & Hummelvoll, 2010; Sjöblom, Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008; 

Van de Bovenkamp & Trappenburg, 2010).  

 

9. Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 

Studiens valda tillvägagångssätt kvalitetsgranskas utifrån begreppet tillförlitlighet (eng 

”trustworthiness”), vilket utgörs av delkriterierna trovärdighet (eng ”credibility”), pålitlighet 

(eng ”dependability”), konfirmerbarhet (eng ”confirmability”), överförbarhet (eng 

”transferability”) samt autencitet (eng ”authenticity”) (Polit & Beck, 2012). 
 

 Trovärdighet, är studien utförd på ett vis som gör att det insamlade materialet och 

författarens tolkning av detta känns trovärdigt (Polit & Beck). Valet att analysera artiklarna 

med hjälp av Evans (2003) beskrivning av tolkande dataanalys slog väl ut, materialet som 

inhämtades och analyserades gav ett resultat som besvarar studiens syfte och frågeställning.  

Pålitlighet, om studien skulle genomföras av någon annan under liknande omständigheter, 

skulle då resultatet bli detsamma (Polit & Beck). Författaren har nogrannt följt tidigare nämnd 

metod. Metoden är väl beskriven med inklusion och exklusionkriterier samt väl beskriven 

datainsamlingsmetod. En av de stora svårigheterna med att finna sökord var det engelska 

språkets saknad av ord som motsvarar innerbörden av det svenska ordet bemötande, en direkt 

översättning ger orden “treatment”, “reply” och “refutation”. Ordet “treatment” inom 

omvårdnad ger upphov till väldigt många träffar i en sökmotor, och syftar i de allra flesta fall 
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på någon form av behandling, men missar att fånga det som författaren varit ute efter. Andra 

ord som “encounter” och “meeting” togs även de med i de initiala sökningarna men efter 

överläggande med bibliotekspersonal så valdes dessa bort. I arbetet med att finna relevanta 

sökord konsulterades erfaren personal vilket stärker valet av de valda sökord och databaser 

där studiens artiklar inhämtats. Konfirmerbarhet, är tolkningen av materialet objektivt eller 

har författarens förförståelse och vilja att forma materialet för att besvara studiens syfte tagit 

över (Polit & Beck). Författaren har, i enighet med Dahlberg, Dahlberg & Nyström. (2008) 

förhållt sig på ett öppet sätt till materialet och har varit väl medveten om sin egen 

förförståelse, genom diskussion med handledare och kurskamrater under arbetets gång så har 

författarens förförståelse begränsats och att resultatet ger en objektiv sammanställning av det 

insamlade materialet. Överförbarhet, kan det framtagna materialet överföras och tillämpas i en 

annan verksamhet (Polit & Beck). Då inga begränsningar satts upp avseende i vilken miljö de 

medverkande studierna genomförts, så anser författaren att materialet är så pass generellt att 

det kan appliceras inom olika verksamheter inom den psykiatriska vården.  

 

 Studiens resultat påverkas givetvis av inklusions och exklusions kriterierna, på grund av 

författarens begränsning i språk så togs endast artiklar skrivna på engelska och svenska med, 

de studier som inkluderats är genomförda i Europa, USA, Kanada, Australien och Nya 

Zeeland vilket även det får ses som en svaghet då viktiga artiklar författade på ett annat språk 

kan ha förbisetts. Tidsbegränsning pga utomstående faktorer kan även det haft en inverkan på 

insamling av material samt att endast artiklar med FULL-TEXT tagits med i sökningen. 

Autencitet, är den upplevda känslan i studien beskriven på ett sådant vis att det för läsaren 

bjuder in till en förståelse för de upplevelser som är beskrivna samt den livsvärld de 

medverkande erfar (Polit & Beck). Det är författarens förhoppning att så är fallet, författaren 

har nogrannt gått igenom och arbetat med materialet för att kunna beskriva hur anhöriga 

känner på ett så trovärdigt sätt som möjligt. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva anhörigas erfarenheter av bemötandet från psykiatrisk 

vårdpersonal. Resultatet sammanfattades under två teman Att känna sig exkluderad och Att 

känna sig inkluderad. Det som framkommer i temat Att känna sig exkluderade visar på en 

känsla av maktlöshet hos anhöriga, som bottnar i bristande kommunikation och ett missnöje 

med vårdpersonalens bemötande. Travelbee menar att kommunikation och samtal är av 
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central betydelse och att den mellanmänskliga kontakten riskerar att avstanna om dessa inte 

tas om hand. Något som resultatet stämmer väl överens med, vårdpersonalens bemötande 

öppnar inte upp för något samtal, i samtalet förmedlas tankar, känslor och behov (Travelbee, 

2001 s. 135), anhöriga beskriver ett behov av stöd och information samt möjligheten att få bli 

delaktiga i vårdandet av deras nära, men bristande kommunikation gör att vårdpersonalen har 

svårt att ta del av dessa behov.  

 

9.2.1 Det första mötet 

I det första mötet etableras relationen mellan vårdpersonal och anhöriga, här läggs grunden 

för hur vida den mellanmänskliga kontakten skall gå vidare eller avstanna (Travelbee, 2001, s. 

187).   I resultatet speglar anhörigas upplevelser ofta ett missnöje, som verkar bottna i 

bristande kommunikation och en känsla av att inte bli sedd för den man är, något som stöds av 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 193) som beskriver hur vårdpersonalens oengagerade och 

kalla förhållningssätt, har en dränerande effekt på välbefinnande och energi. Travelbee (2001, 

s. 187) menar att det i det första mötet är svårt från båda sidor att se den unika personen, 

anhöriga ser vårdpersonalen som vårdpersonal och vårdpersonalen ser anhöriga som just 

anhöriga. Tidigare erfarenheter och fördomar tas med in i mötet, om dessa är av negativ 

karaktär kan de bekräftas och späs på om bemötandet inte uppmärksammar anhörigas behov. 

Detta kan i sin tur leda till svårigheter att vid nästa tillfälle etablera en fungerande relation. I 

resultatet framkommer inte enbart erfarenheter från det första mötet, här återfinns även 

änhöriga som under en längre tid haft kontakt med vården, deras upplevelser kan vara ett 

resultat av en sedan lång tid icke fungerande relation som på grund av båda sidors negativa 

erfarenheter skapar en form av snöbollseffekt, där den mellanmänskliga kontakten aldrig ges 

möjlighet att etableras.  

Hummelvoll (2010, s.350) påpekar vikten av ett gott bemötande och ett fungerande 

samarbete, tidigare negativa erfarenheter bör tas upp och anhöriga stöttas och motiveras att 

fortsätta samarbeta och vara delaktiga i vårdprocessen. Det första mötet med psykiatrin sker 

ofta i ett akut skede, i denna svåra situation kan det vara besvärligt för anhöriga att fatta beslut 

kring vården av deras nära, då vårdpersonalen är uppmärksam på anhörigas behov i denna 

känslomässigt turbulenta tid, så läggs grunden för en fungerande relation (Lloyd & Carson, 

2005), vilket bekräftas av de studierna som i resultatet beskriver ett positivt första möte, där 

vårdpersonalens förmåga att bekräfta anhörigas roll i vårdprocessen och att uppmärksamma 

och lyssna till vad anhöriga har att säga samt visa respekt, ses som fundamentala delar för att 
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skapa en fungerande relation. Dessa fynd stämmer väl överrens med Ewertzon, Andershed, 

Svensson och Lützéns (2011) studie där öppenhet, bekräftelse och samarbete förs fram som 

viktiga egenskaper hos vårdpersonalen.  
 
 

9.2.2 Den fördjupade relationen 

Anhörigas upplevelser att vårdpersonalen bemöter dem en auktoritär attityd, kan vara en 

effekt av att en etablerad relation aldrig skapats.  Svårigheter att kommunicera med 

vårdpersonalen är ett genomgående tema i Mulbauers (2002) intervjustudie med 

familjemedlemmar till psykisk sjuka och måste tas på allvar. Det är av yttersta vikt att 

inkludera anhöriga i behandlingen, inte enbart för att få anhöriga att känna sig delaktiga utan 

även för att det visat sig ha positiv effekt på patientens återhämtningsförmåga (Johnson, 

Magro, Saunders, Jones, Silk, Hargarter & Schreiner, 2015). Sjögren (2010, s. 269) menar att 

det är oundvikligt att vårpersonalen besitter någon form av  makt, detta genom utbildning, 

tillgången till dokument, anställning och plats i organisationen men att detta inte behöver 

resultera i ett lidande. Lidandet framkommer vid maktutövning, kränkning men även vid 

utebliven vård eller upmärksamhet.  

Om det i det första mötet etablerats en fungerande relation så är nästa steg att den fördjupas, 

något som i anhörigas redogörelser ofta saknas, den unika människan sätts i fokus och 

identiten växer fram, vårdpersonalen bör vara uppmärksamm på de behov som anhöriga 

uttrycker, behandla dem som unika individer och inte utgå från tidigare erfarenheter eller sig 

själva (Travelbee, 2011, s. 192). I mötet med anhöriga är det viktigt att vårdpersonalens 

bemötande bjuder in till samtal, medicinsk termologi får stå undan för ett mer vardagligt 

språk, på så vis öppnas samtalet upp och det blir inte endast en informativ envägs 

kommunikation (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 200).  I skapandet av den fördjupande 

relationen läggs grunden för empati. De positiva erfarenheter som anhöriga vittnar om i mötet 

med psykiatrisk vårdpersonal, kännetecknas av en ömsesidighet mellan vårdare och anhörig, 

något som Travelbee (2001, s. 193) menar är en produkt av en fungerande kommunikation. 
 

 

9.2.3 Empatifasen 

I temat Att känna sig inkluderad samlades anhörigas positiva erfarenheter av bemötandet från 

vårdpersonal, anhöriga beskriver känslan av att personalen varit förstånde och 

tillmötesgående, något som bottnar i personalens förmåga att känna empati med de anhöriga. 
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Empati handlar om en förmåga att förstå och känna med andra, vare sig personen håller med 

eller inte, förutsättningen är dock att det finns en önskan och intresse av att förstå den andre 

(Travelbee, 2001, s. 196). Empati behövs för att kunna leva sig in i det unika såväl som det 

gemensamma för att på så vis uppfatta det känslomässiga läget som den andra personen 

befinner sig i (Santamäki Fischer & Dahlkvist, 2009). Vårdpersonalen som figurerar i temat 

Att känna sig inkluderad ger ett empatiskt intryck och visar på ett intresse av att lära känna 

och ta del av anhörigas erfarenheter. Ur empatiprocessen och föds en utökad förståelse och 

tillit som gagnar upplevelsen av delaktighet.  
 

 

9.2.4 Sympatifasen 

Sympati innebär att känna en känslomässig samhörighet med en annan person, att ha en 

förståelse för den andres lidande och en vilja att lindra dessa, att ha medkänsla (Travelbee, 

2001, s. 200). När vårdpersonalen visar medkänsla för de anhörigas tillstånd så öppnar det 

upp för anhörigas känsla av delaktighet. Sympatifasen kräver att de andra faserna i den 

mellanmänskliga kontakten fullföljts, i resultatet framkommer det att anhöriga värdesätter 

vårdpersonalens tillgänglighet och förmåga att uppmärksamma deras situation, i de fall när så 

sker tillgodoses de behov som anhöriga annars ser som obesvarade. 
 
 

9.2.5 Känslan av delaktighet 

Upplevelse av delaktighet och möjlighet att inverka på sitt liv, är elementär för människors 

upplevelse av hälsa (Jormfeldt & Svedberg, 2010, s. 69). Att få vara delaktig är något 

litteraturstudien visat vara det kanske största behovet för närstående, något som får stöd i 

Lakemans (2008b) studie som visar att anhöriga som känner sig delaktiga i vården av deras 

nära, uppger att de känner en större tillit till vården. Att informera, samtala och utbilda 

anhöriga har visat sig inte enbart ha en positiv effekt på anhörigas känsla av delaktighet i 

vårdandet, utan även en direkt påverkan på patientens återhämtning och välmående (Jubb & 

Shanley, 2002). 

Genom att bekräfta individen via exempelvis samtal och involvera anhöriga i vården så kan 

känslan av utanförskap minskas, då den låter den anhörige se sig själv i ett sammanhang 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 205). Travelbee (2001, s.137) menar att lidande och sjukdom 

är en del av livet som kan få individen att utvecklas, hur individen uppfattar hälsa och lidande 

är subjektivt. För att acceptera och skapa förståelse för sitt lidande och sjukdomstillstånd kan 
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vårdpersonalens agerande ha stor betydelse, stöd och hjälp kan stärka individen och skapa 

livserfarenhet och mening.  

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre delkomponenter i Antonovsky’s 

(2005, s. 44) begrepp KASAM, känslan av att se sig själv i ett sammanhang, att förstå och 

uppleva meningsfullhet. Komponenterna ska inte ses som självständiga enheter utan står i 

direkt relation till varandra (Antonovsky, 2005, s. 46). Begriplighet handlar om hur yttre 

stimuli tas emot som förnuftsmässigt gripbar, exempelvis hur information framförs på, ett för 

mottagaren, förståligt sätt. Där anhöriga vittnar om att få ta del av information angående 

vårdprocessen och patientens mående så stärks begripligheten. Hanterbarhet (Antonovsky, 

2005, s.45), handlar om i vilken omfattning den ytttre stimuli som individen utsätts för kan 

hanteras med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Om den närstående känner att det finns 

stöd från vårdpersonalen, att information presenterats på ett begripligt sätt och hen besitter 

verktyg för att handskas med de ofta svåra och komplexa situationer och funderingar som kan 

uppkomma, så ökar känslan av hanterbarhet. Meningsfullhet handlar om att vara delaktig i de 

processer som skapar ens dagliga erfarenher och är begreppet KASAMs 

motivationskomponent (Antonovsky, 2005, s 46). Delaktighet är en subjektiv upplevelse, och 

det ska poängteras att alla anhöriga inte vill vara delaktiga vårdprocessen, det är därför av 

betydelse att vårdpersonalen tar reda på hur den anhörige förhåller sig för att på så vis skapa 

en delaktighet som överenstämmer med hens förväntningar (Hultsjö, 2010, s. 143)   
 
9.2.6 Att tillhandahålla information 

Materialet visar på vårdpersonalens svårigheter att tillgodose anhörigas behov av delaktighet,  

på vilket sätt kan personalen skapa större delaktighet utifrån studiens resultat. Det missnöje 

som beskrivs tycks i mångt och mycket bottna i avsaknad av information. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SFS, 2005) för fram sjuksköterskans 

skyldighet i att framföra och tillhandahålla information till såväl patient som anhörig.  

Att få ta del av information kan ge insikt och ett nytt perspektiv på den närståendes sjukdom, 

funderingar kring varför närstående exempelvis agerat på ett visst sätt, kan lättare förstås. 

Detta kan i sin tur leda till att stärka den anhöriges självförtroende, skapa en förståelse och 

underlätta i situationer då omvärlden ter sig dömmande, meningsfull information kan även 

inbringa en känsla av hoppfullhet samt bidra till att förhindra de stressrelaterade åkommor 

som anhöriga kan drabbas av (Tranvåg & Kristoffersen, 2008).  

Att tillgodose anhörigas behov av information och stöd kommer att främja och underlätta 

vårdandet (Gunasekara, Pentland, Rogers & Patterson, 2014), och information om 
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stödgrupper och forum där anhöriga som befinner sig i en liknande sits kan mötas, samtala 

och erbjuda varandra känslomässigt stöd, har visat sig minska känslan av utanförskap (Jubb & 

Shanley, 2002). 
 

Studier (Shor & Birnbaum, 2012; Lloyd & Carson, 2005) visar att information kring 

närståendes sjukdom, vad den innebär och hur man som anhöriga kan stötta och själv 

handskas med den, är ett av de behov som anhöriga värdesätter allra högst men som vården 

misslyckas med att tillgodose, något som överensstämmer väl med det resultat som 

framkommit i litteraturstudien. Shor och Birnbaums (2012) studie är baserad på samtal till en 

hjälplinje för anhöriga till psykiskt sjuka, och visar inte enbart på brister utan även på en 

fungerande metod för att bemöta vissa av de behov som vården missar. Att få adekvat 

information kring den sjukdom som närstående insjuknat i, hur den behandlas och vart man 

som anhörig kan vända sig, kan vara ett sätt att dämpa den stress och oro som anhöriga ofta 

känner (Hummelinck & Pollock, 2006; Rose, Mallinson & Walter-Moss 2004). Enkla medel 

som informationsblad med fakta och information som är lätt att ta till sig, kan delas ut till 

anhöriga redan vid första mötet (Lloyd & Carson, 2005), merparten av de tillfrågade i 

Drapalski, Marshall, Seybolt, Medoff, Peer, Leith och Dixon (2008) studie vill att muntlig 

information ges av vårdpersonal vid vårdtillfället men välkomnar även informationsblad. 
 
 

9.2.7 Sekretesslagen 

Anhöriga uppfattar det som att vårdpersonalen gömmer sig bakom sekretsslagen, för att på så 

vis inte behöva lämna ut information kring patienten samt hålla kontakten med anhöriga så 

kort som möjligt. Vårdpersonalen i Blomqvist och Ziegerts (2011) studie beskriver det som en 

balansgång, svårigheten i att både bemöta anhörigas behov när det kommer till att få 

information kring sin närstående, och att följa sekretesslagen.  Anhöriga i Lloyd och Carsons 

(2005) studie uppger svårigheter i att veta vilka skyldighter som vårdpersonalen har och vilka 

lagar som måste efterföljas, ett godkännande från patienten är givetvis ett måste för att få 

lämna ut information angående patientens mående, men generell information om behandling 

och rutiner kan ges och kan vara ett sätt att få anhöriga att känna sig delaktiga i vården 

(Gunasekara, Pentland, Rogers & Patterson, 2014; Lloyd & Carson, 2005). Om patienten valt 

att inte ha någon kontakt med anhöriga så måste det respekteras, och vårdpersonalens lojalitet 

måste ligga hos patienten, något som kan vara svårt att förstå för anhöriga och som 
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vårdpersonal i Sjöblom, Pejlert och Asplunds (2005) studie beskriver som mycket svårt att 

förklara, och där sättet som det framförs på är avgörande för hur informationen tas emot.  
 

Anhörigas frustration och missnöje bottnar i vårdens svårigheter att tillgodose behovet av 

information, något som i detta fall kompliceras av de lagar som måste efterföljas, att uppmana 

personalen att bryta mot sagda lagar för att möta anhörigas behov är inte realistiskt. Däremot 

kan vårdpersonalen göra sig väl införstådd med vilken information som kan lämnas ut och på 

så vis kanske besvara en del av anhörigas frågor. För att tydliggöra vårdpersonalens roll och 

vilka lagar och regler som personalen har att luta sig mot, föreslår Lloyd & Carson (2005) 

samt Lakeman (2008b) att ett informationsblad delas ut där detta klargörs, de tillfällen då 

vårdpersonal och anhöriga möts ofta är en tid av kris och den information som ges kan lätt 

glömmas bort då anhöriga befinner sig i ett känslomässigt kaos. För att ytterligare bekräfta 

anhöriga och deras situation kan det vara bra att vårdpersonalen tillsammans med anhöriga 

går igenom de riktlinjer som gäller på avdelningen, detta har visat sig ha minskat känslan av 

utanförskap och skuld och ger även vårdpersoneln möjligheten att öka förståelsen för 

anhörigas behov. (Hummelvoll, 2010, s. 222). 
 
 

9.2.8 Uppmärksamhet och kontinuerligtet  

I studiens resultat framkommer det att anhöriga har ett behov av uppmärksamhet och 

kontinuerligtet i kontakten med vården,  Benzein, Johansson, Årestedt-Franzen och Savemans 

(2008) menar att om vårdpersonalen blir mer medveten om de positiva effekter som medföljer 

när anhöriga inkluderas i vårdandet, så skulle det säkerligen leda till en mer öppen och 

inbjudande attityd för att initiera och etablera en fungerande kontakt. Vårdpersonalen bör 

även vara väl införstådd med att deras agerande kan ha en såväl negativ som positiv effekt på 

hur den framtida vården tas emot (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Med vårdpersonalens 

etiska, teoretiska och relationella kunskaper och förmågor i åtanke, bör de ses som en 

självklar uppgift att bistå anhöriga med att lätta känslan av ensamhet och maktlöshet 

(Kristiansen, 2012, s.122). Studiens resultat visar på den lättnad anhöriga känner när de blir 

lyssnade på, vilket stöds av Kristiansen (2012, s. 122) som beskriver det som en befrielse för 

anhöriga när de blir sedda och hörda. En förutsättning för att detta ska ske, och att de kan 

skapas en fungerande relation, är enligt Travelbee (2001, s. 187) att vårdpersonalen försöker 

se den unika människan i den anhörige och frångår den ofta stereotypa kategoriseringen, detta 

genom att bemöta anhöriga på ett professionellt sätt, genom att särskilja ilska och desperation 
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som uttrycksform och se medmänniskan, på så vis kan vårdpersonalen lätta den börda som 

anhöriga ofta känner. Ett möjligt hinder för att skapa en kontinuerligtet i samarbetet mellan 

vårdpersonal och anhöriga i vårdprocessen, är att det inte alltid möjligt för anhöriga att möta 

samma vårdpersonal vid varje tillfälle, den information som förmedlats i tidigare möten kan 

komma bort,  Lakeman (2008b) föreslår ett standardiserad tillvägagångssätt att dokumentera 

mötet med anhöriga då det visat sig ha positiv effekt på anhörigas uppfattning av delaktighet, 

det underlättar även för vårdpersonalen att enkelt kunna ta del av tidigare möten samt vilken 

information som framkommit eller lämnats ut.  
 
 

Förslag till fortsatt forskning  
Resultatet visar att det finns brister inom den psykiatriska vården och att vårdpersonalens 

bemötande kan förbättras. Vidare forskning skulle, utifrån anhörigas erfarenheter, kunna 

belysa orsakerna till vårdpersonalens agerande, exempelvis via intervjustudier som 

undersöker vårdpersonalens upplevelser av att samverka med anhöriga samt de hinder och 

möjligheter som återfinns i det dagliga yrekesutövandet. Vidare behövs fler studier som 

belyser anhörigas upplevelser av bemötandet och samverkan med den psykiatriska vården. 

Det resultat som framkommit skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning kring 

anhörigas upplevelser av det första mötet med psykiatrisk vård, exempelvis vid utformande av 

frågeformulär som riktar sig till anhöriga som medföljer närstående vid deras första besök på 

en psykiatrisk akutmottagning. 
 
 

Slutsats  
Anhöriga är de som i många fall tagit hand om patienten innan sjukhusvistelsen och de 

kommer ofta finnas där efter utskrivning, de är även en stor del patientens livsvärld samt har 

en direkt inverkan på patientens mående och möjlighet till återhämtning. Det är därför viktigt 

att deras behov uppmärksammas och tillgodoses. Föreliggande studie påvisar vikten av att ge 

information, såväl muntlig som skriftlig angående patientens sjukdom, medicinering, vad som 

kan förväntas av sjukhusvistelsen, vad sekretesslagen innebär och vart anhöriga kan vända sig 

för stöd och samtal, detta kan ha dämpande effekt på den oro som många bär på. 

Vårdpersonalen kan behöva bli mer medveten om vilken effekt deras agerande kan ha på 

anhöriga, genom att stärka vårdpersonalens kännedom kring anhörigas situation så kan 

förhoppningsvis bemötandet och möjligheten att tillfredsställa anhörigas behov, förbättras. 
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utforskande 

metod .12st 

Fyra teman 
framkom: 
Kommunikati
on och 
relation med 
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community 
healthcare 
proffesionals 

Nursing. 
13(5), 

samarbetet med 
vårdpersonal i 
den kommunala 
vården. 

interjuver med 

6st 

medverkande. 

Kvalitativ 
analysmetod. 

vårdpersonal 
och föräldrar. 
Brist på 
information. 
Föräldrars 
delatighet i 
vårdandet av 
deras barn och 
behovet av 
vägledning 
och stöd.  

Jensen, 
L.E. 
(2004).  

Mental health 
care 
experiences: 
Listening to 
families.  

2004. USA. 
Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurse 
Association. 
10(1) 

Att lyssna till 
vad anhöriga såg 
som positiva och 
negativa 
erfarenheter i 
vårdandet av en 
närstående med 
en allvarlig 
psykisk 
sjukdom. 

Del av en större 
studie där 
kvantitaiv data 
låg som grund 
för att välja ut 
10st anhöriga till 
närstående med 
allvarlig 
psykiatrisk 
sjukdom som 
interjuvades och 
analyserades. 

Resultatet 
beskriver hur 
teman som 
inkluderar 
vård genom 
kommunikatio
n, kompetens, 
finansiell oro, 
tillgänglighet, 
återhämtning. 

Johansson
, A., 
Andershe
d, B., & 
Anderzen- 
Carlsson, 
A. .  

Conceptions 
of mental 
health care - 
from the 
perspective of 
parents’ of 
adult children 
suffering from 
mental illness 

2014. Sverige. 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 
28(3) 

Att beskriva hur 
föräldrar till 
vuxna barn, som 
vårdas för 
psykisk 
sjukdom, 
upplever vården. 

Kvalitativ 
undersökande 
interjuver med 
26 föräldrar till 
vuxna barn som 
lider av en 
psykisk 
sjukdom. 
Fenomenografis
k analys. 

Tre teman där 
föräldrarna 
ifrågasätter 
om tillgången 
till vård är lika 
för alla, att 
vårdpersonale
n brister i att 
ge adekvat 
information 
till föräldrarna 
samt 
ifrågasättandet 
av personalens 
kompetens, 
dålig 
vårdmiljö 
samt vårdens 
svårighter med 
att samarbete. 

McCann, 
T. V., 
Lubman, 
D. I., & 
Clark, E.   

Primary 
caregivers’ 
satisfaction 
with 
clinicians’ 
response to 
them as 
informal 
carers of 
young people 
with first-
episode 
psychosis: a 
qualitative 

2012, 
Australien.Jou
rnal of 
Clinical 
Nursing. 21(1-
2) 

Att utforska 
anhörigas 
erfarenhet av hur 
vårdpersonal 
bemöter dem i 
vårdandet av en 
närstående med 
debuterande 
psykos. 

Kvalitativ 
tolkande analys 
av intervjuver 
med 20 st 
anhöriga till 
patienter med 
debuterande 
psykos. 

Resultatet 
visar på att det 
finns positiva 
såväl som 
negativa 
erfarnheter, de 
positiva landar 
i att 
vårdpersonale
n gav stöd och 
var lätta att 
samtala med. 
De negativa 
handlar om att 
anhöriga inte 
känner att de 
blir tagna på 
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study. allvar, 
svårigheter att 
samarbeta 
med 
personalen, 
samt 
svårigheter att 
känna sig 
delaktig i 
vårdandet. 

Nicholls, 
E., & 
Pernice, 
R.   

Perceptions of 
the 
relationship 
between 
mental health 
professionals 
and family 
caregivers: 
Has there been 
any change?. 

2009. Nya 
Zeeland. 
Issues in 
Mental Health 
Nursing. 
30(8), 

Att utforska 
relationen 
mellan 
vårdpersonal och 
anhöriga, sett 
utifrån båda 
parters 
perspektiv. 

Kvalitativ studie 
baserad på semi-
strukturerade 
interjuver med 
7st anhöriga till 
patienter med 
psykisk sjukdom 
och 7st 
vårdpersonal. 

Resultatet 
visar på att 
vårdpersonale
ns intentioner 
att ha en 
positiv 
relation med 
anhöriga, inte 
delas av 
anhöriga som 
ycker den är 
ytterst 
bristfällig. 

Nordby, 
K., & 
Kjonsberg
, K., & 
Hummelv
oll, J. K.  

Relatives of 
persons with 
recently 
discovered 
serious mental 
illness: in need 
of support to 
become 
resource 
persons in 
treatment and 
recovery.  

2010. Norge. 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 17(4) 

Att utforska och 
beskriva vad 
som underlättar 
aktiv medverkan 
för släktingar i 
vården och 
rehabilitering av 
en 
familjemedlem. 

Kvalitativ studie 
där Interjuver 
med åtta stycken 
fokusgrupper 
med släktingar 
och vårdpersonal 
varav 18 
släktingar och 28 
vårdare 
medverkade. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultaten 
visar på att 
anhöriga till 
mestadels har 
positiva 
erfarenheter 
av mötet med 
vårdpersonale
n, fastän en 
del negativa 
delar även 
framkom. Ett 
gott möte 
utgörs av att få 
information, 
vägledning 
och stöd 
utifrån de 
behov som 
anhöriga har. 

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

2001. Sverige. 
Health and 
Social Care in 
the 
Community. 
9(4) 

Att belysa 
betydelsen av 
föräldrars 
medverkan i 
vården av en son 
eller dotter med 
en allvarlig 
psykisk 
sjukdom. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
interjuver med 
föräldrar till 6st 
patienter som 
vårdas på en 
vårdinrättning. 
En 
fenomenologisk 
tolkande analys. 

Resultated 
visar på en 
kulturell 
konflikt 
mellan 
anhöriga och 
vårdsystemet, 
såväl positiva 
som negativa 
upplevelser 
framkom. 
Skam och 
stigmatisering 
var känslor 
som uppkom 
hos anhöriga i 
bemötandet 
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från 
vårdpersonale
n. 

Schröder, 
A., Wilde 
Larsson, 
B., & 
Ahlström, 
G.  

Next of kin’s 
conceptions of 
the quality of 
care in the 
psychiatric 
setting: A 
phenomenogra
phic study.  

2007. Sverige. 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing. 
16(5),  

Att beskriva hur 
anhöriga 
upplever 
konceptet 
kvalitativ vård 
inom den 
psykiatriska 
vården. 

En beskrivande 
kvalitativ 
interjuvstudie, 
där 12 anhöriga 
medverkade och 
besvarade en 
öppen fråga 
angående deras 
uppfattning om 
vården, med 
följdfrågor. 

Fem 
beskrivande 
kategorier 
framkom: 
Värdighet, 
säkerhet, 
medverkan, 
återhämtning 
och 
hälsofrämjand
e omgivning. 
God relation 
mellan 
anhöriga och 
vårdpersonal, 
delaktig, 
sammarbete 
var centrala 
faktorer i hur 
anhöriga 
uppfattade 
vårdkvaliten. 

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. 
13(3) 

Att beskriva hur 
anhöriga till en 
person som lider 
av en psykiatrisk 
sjukdom 
upplever 
kontakten med 
den psykiatrin. 

Kvalitativ 
interjuvstudie 
med fyra 
fokusgrupper 
med 3-6 
medverkande i 
varje grupp. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Fyra teman: 
Besvikelsen 
på den 
psykiatriska 
vården. 
Behovet av att 
förstå och 
sammarbeta, 
positiva 
upplevelser 
kring 
delatkighet 
och att vara 
utsatt för 
förutbestämda 
idéer/fördoma
r. Teman 
beskriver 
anhörigas 
relation med 
psykiatrin som 
en kamp om 
kontroll. 

Van de 
Bovenka
mp, H. 
M., & 
Trappenb
urg, M. J.  

The 
relationship 
between 
mental health 
workers and 
family 
members.  

2010. 
Holland. 
Patient 
Education & 
Counseling. 
80(1) 

Att studera 
relationen 
mellan 
familjemedlemm
ar och 
vårdpersonal. 

Semi 
strukturerade 
interjuver med 
18 st 
familjemedlemm
ar  7st 
vårdpersonal och 
2st patienter 
samt 
observationer på 
vårdavdelning. 
Kvalitativ 

Resultatet 
visar på att 
familjemedle
mmar spelar 
en viktig 
vårdande roll 
som har 
inverkan på 
deras liv. De 
behöver stöd 
från 
vårdpersonal 



  
41 (39) 

 

 

innehållsanalys. för att 
bemästra 
situationen. 
Men bristande 
kommunikatio
n mellan 
anhöriga och 
vårdpersonale
n, samt brist 
och behov av 
information, 
konsultation 
och stöd 
framkom 
också. 

Weimand, 
B. M., 
Hedelin, 
B., Hall-
Lord, M-
L., & 
Sällström, 
C.  

“Left alone 
with straining 
but 
inescapable 
responsibilitie
s”: Relatives’ 
experiences 
with mental 
health 
services.  

2011. Norge. 
Issues in 
Mental Health 
Nursing. 
32(11),  

Att beskriva 
mötet mellan 
släktingar, till 
patienter som har 
en psykisk 
sjukdom, och 
den psykiatriska 
vården. 

Kvalitativ, 
beskrivande 
studie. Två 
öppna frågor 
ställdes till 226 
släktingar 
angående deras 
hälsa, börda och 
KASAM. 

Resultatet 
visar på att det 
finns ett behov 
hos anhöriga 
när det 
kommer till 
vården av 
deras 
närstående, 
och att vården 
brister i att 
tillgodose 
dessa. Samt att 
vårdpersonale
n borde borde 
samarbeta och 
stötta anhöriga 
på ett bättre 
sätt. 

Wilkinsso
n, C., & 
McAndre
w, S.  

‘I’m not an 
outsider, I’m 
his mother!’ A 
phenomenolog
ical enquiry 
into carer 
experiences of 
exclusion from 
acute 
psychiatric 
settings.  

2008. 
England. 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing. 17(6) 

Att utifrån ett 
anhörighetspersp
ektiv skapa en 
förståelse hur 
deras 
upplevelser varit 
när en 
närstående blivit 
inlagd på en 
psykiatrisk 
vårdavdelning. 

Kvalitativ 
beskrivande 
interjuvstudie 
baserad på 
öppna frågor 
angående 
anhörigas 
upplevelser. 4st 
medverkande. 
Tolkande analys. 
Fenomenologisk 
innehållsanalys. 

Fyra teman 
framkom: 
Kraftlöshet, 
känna sig 
isolerad, ett 
behov av att 
bli sedd och 
uppskattad, 
önskan att bli 
delaktig. 
 Anhöriga 
önskar att få 
bli delaktiga i 
vården men 
känner sig 
excluderade 
av 
vårdpersonale
n. 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

 
 

Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2 Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6 Är den kvalitativa metoden beskriven? 
  

7 Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8 Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9 Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10 Finns exklusionskriterier beskrivna? 
  

11 Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12 Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes? 
  

16 Anges när studien genomfördes? 
  

17 Anges vald datainsamlingsmetod? 
  

18 Är datat systematiskt insamlade? 
  

19 Presenteras hur data analyserats? 
  

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 
  

21 Besvaras studiens syfte? 
  

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 
  

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter? 
  

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
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Summa 
   

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ______ 

Kvalitet: Låg  Medel  Hög 

 

Mallen är en granskningsmall för kvalitativa studier av Willman, Stoltz och Bahntesevani 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008). 
 

 

 


