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Närståendes upplevelser av att leva med en person med psykisk sjukdom

      - en litteraturstudie

Victoria Olovsson
Lena Sundvall

Luleå Tekniska Universitet
Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Abstrakt

Upplevelsen av att vara närstående till en person med psykisk
sjukdom är känslomässigt krävande. Syftet med denna
litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att vara närstående
till en person med psykisk sjukdom. Litteraturstudien är baserad på
åtta stycken vetenskapliga artiklar som är analyserade med
kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex
kategorier; Att vara arg, rädd och skamsen., Att vara hjälplös och
distansera sig., Att få slitningar i relationer., Att få ansvar och
utvecklas men leva med förluster i livet., Att få stöd men bli
nonchalerad av sjukvårdspersonal., Att lära sig leva med den nya
livssituationen. Resultatet visar att de närstående går igenom
omvälvande upplevelser då en nära person drabbas av en psykisk
sjukdom. Sjuksköterskor har stort ansvar att hjälpa närstående
genom bra bemötande, lyhördhet och information. Det är
betydelsefullt att tillgodose närståendes behov av omvårdnad
eftersom deras välmående påverkar personen med den psykiska
sjukdomen. Det är en kedja där en bristande länk kan ha stor
påverkan på alla inblandade personer.

Nyckelord: Närstående, upplevelser, psykisk sjukdom,
litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, skam.
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Att vara närstående till en person med psykisk sjukdom innebär stora förändringar i ett

liv. Närstående måste vänja sig vid en ny livssituation där en anhörig drabbas av en

psykisk sjukdom och det kan komma att innebära ett större ansvar och en större börda i

vardagen, både praktiskt och emotionellt. Närstående får ofta göra allt som en person

med en psykisk sjukdom inte orkar med. De närstående får också ta ett mycket stort

ansvar för att stödja person med psykisk sjukdom. En person med en psykisk sjukdom

kan komma att lägga sitt liv i den närståendes händer och bli totalt beroende av dem

(Green, Hayes, Dickenson, Whittaker & Gillheany, 2002).

Enligt Åstedt-Kurki, Hopia och Vour (1999) kan en individs enskilda hälsa visa sig i en

familjs hälsa. Om en person blir sjuk påverkar det en hel familjs upplevelse av hälsa. En

familj som enhet har behov av stöd från sina vänner, släktingar och kollegor för att kunna

behålla hälsa. Samtidigt är det viktigt att veta att alla familjer är olika och därmed deras

syn på hälsa. Åstedt-Kurki et al. menar vidare att en ömsesidig respekt för varandra i en

familj också är viktig för att behålla hälsan. I en studie av Bosch och Barry (2007)

framkommer det att närstående till barn med psykisk sjukdom oftare säger upp sina jobb

eller byter heltid till deltid än närstående till barn med somatisk sjukdom. Närstående gör

uppoffringar av sin tid för den sjuka personen och får mindre tid för sig själv. Heru, Ryan

och Vlastos (2004) finner att dålig familjehälsa ofta är relaterat till att det finns psykisk

ohälsa i familjen då familjemedlemmarna får större börda och ansvar för en

familjemedlem än vanligt.

Att ge rätt stöd till en person med psykisk sjukdom är svårt (Green et al., 2002). Det

uppstår ofta ett svårt val när en sjuk person behöver stöd men på grund av sjukdomen

stöter undan de närstående. Denna livssituation kan leda till slitningar i relationen då en

sjuk person är i ett beroendeläge och lätt överbeskyddas av dennes närstående.

Överbeskydd är negativt för en sjuk persons välbefinnande. Personer med psykisk

sjukdom upplever ofta ensamhet fastän många närstående finns omkring dem som stöd.

De upplever vidare att de är missförstådda, och att vänner försvinner på grund av

sjukdomen (Green et al., 2002). Corrings (2002) studie visar vidare att en person med
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psykisk sjukdom ändå uppskattar stöd från vänner, personal inom sjukvård och

släktingar. De menar att stöd är nödvändigt för att de ska kunna behålla hälsa och kontroll

av sig själva.

Løgstrup (1994, s. 154-156) menar att handlingarna kan påverkas av en så kallad naturlig

kärlek. Han menar att när naturlig kärlek råder mellan två människor sker avgörandena av

kärlek och är på så vis en självklarhet. Den enas lycka är den andres lycka och på så sätt

lyckas båda personerna av handlingarna i mötet. Det betyder inte att människan handlar

av egoistiska skäl för att själv lyckas utan att båda påverkas positivt av handlingarna är en

produkt utav kärlek. Det uppstår även ett ensidigt krav mellan två människor då det finns

något i mottagarens livsvärld som en person som utför handlingen inte vill veta av. Trots

detta ska en enskild människa fortfarande ta ansvar över en annan människa. På så sätt

kan en naturlig kärlek bli utsatt för kravets radikalitet och handlingar sker inte längre

enbart utav självklarhet.

Det finns två olika etablerade klassifikationssystem för psykiska sjukdomar, som har

betydelse idag. Dessa två klassifikationssystem är Diagnostic and statistical Manual of

Mental Disorder (DSM-IV) och International Classification of Diseases, (ICD-10).

DSM-IV är en diagnostisk och statistisk manual av psykiska sjukdomar och är utformad

av erfarna psykiatriker. ICD-10 är en internationell klassifikation av sjukdomar och är

utformad av världshälsoorganisationen (Simonsen, 2003, s. 32-33). Inom WHO:s (2001)

klassifikationssystem ingår över trehundra olika diagnoser på psykiska sjukdomar.

Symtom på sjukdomarna kan överlappa varandra, detta beror på att patienter med skilda

diagnoser kan ha gemensamma drag. Detta är ett resultat av att det finns en otillräcklighet

i kunskap om dessa sjukdomar (Simonsen, s. 31). Psykiatrisk vård genomgått stora

förändringar de senaste århundraden. Förut låstes personer med psykiska sjukdomar eller

icke-önskvärda beteenden in på mentalsjukhus, eller så undersöktes de i

forskningssynpunkt. Med tiden har synen förändrats avsevärt. Forskning har lett fram till

nya läkemedel, behandlingar och de mänskliga rättigheterna har gjort psykisk omvårdnad

och vård blivit öppen och mer frivillig. Detta betyder att psykisk sjukdom är ganska nytt

för allmänheten och resulterar i en mängd förutfattade meningar och en allmänt negativ
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syn. Corrings (2002) studie visar att personer med psykisk sjukdom upplever att det finns

en bristfällig förståelse och kunskap hos allmänheten och sjukvårdspersonal om psykiska

sjukdomar. Att bli missförstådd som person och därigenom riskera att få för höga

förväntningar från omgivningen gör att de känner de sig obehagliga till mods.

Green et al. (2002) framhåller att närstående inte alltid kan ge stöd och hjälp som

personer med en psykisk sjukdom behöver. Detta på grund av att närstående inte har

nödvändig kunskap om vad personer med psykisk sjukdom har för behov. Heru (2000)

konstaterar också att bördor närstående får bära då de lever med en person med psykisk

sjukdom, är både dåligt uppmärksammade och förstådde och menar vidare att forskning

behövs i ämnet.

En sjuksköterska möter närstående till personer med psykisk sjukdom inom psykiatrisk

och inom somatisk vård, i äldreomsorg och inom primärvård. Alla sjuksköterskor

behöver därför ökade kunskaper om närståendes behov av omvårdnad. Syftet med denna

litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person med en

psykisk sjukdom.

Metod
Litteratursökning

Vid litteratursökningen användes tre olika sökmotorer för att få en mångfald på

artikelsökningen. De tre motorerna var Academic Search, Cinahl och Psych Info.

Inklusionskriterier som användes var; Vuxna närstående till personer med en psykisk

sjukdom. Vuxna personer innefattar personer över 18 år. Med närstående menas både

familjmedlemmar, släktingar och nära vänner. Med psykisk sjukdom menas alla former

av psykisk sjukdom, men inom ramen av de etablerade klassifikationssytemen, DSM-IV

eller ICD-10. Sökningen begränsades till studier som var publicerade mellan 2003- 2007,

för att få så aktuell forskning som möjligt då forskning inom psykiatri snabbt förändrats.

Sökord som användes kombinerades på olika sätt för att få en hanterlig mängd artiklar.

Orden trunkerades för att vidga sökningen så alla böjningar av orden söktes. Sökningen
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och hur sökord kombinerats redovisas i tabell 1. Abstrakten lästes igenom för att de

kvalitativa artiklarna kunde plockas ut. Dessa kvalitativa artiklar lästes igenom för att de

artiklar som svarade på uppsatsens syfte och inklusionskriterier kunde väljas ut. Åtta

artiklar stämde överens med inklusionskriterierna.

Tabell 1. Litteratursökning.

Syftet med sökningen: upplevelsen av att vara närstående till en psykisk sjuk person.

Sök nr.               Söktermer                                                                                                               Antalref.
Academic Search Elite 2007 09 16

1 MSH Support 101122

2 MSH Relative 24648

3 1 and 2 1668

4 MSH Mental illness 4023

5 1 and 2 and 4 11(1)

6 MSH Mental health 26679

7 MSH Family member 3580

8 6 and 7 269

9 MSH Blame 3906

10 6 and 7 and 9 3(1)

11 MSH Nurse 36897

12 FT Burden 5593

13 11 and 12 183

14 1 and 9 and 10 12(1)

Cinhal 2007 09 20

1 TSH Family cargivers 790

2 TSH Family health 893

3 1 and 2 13(1)

Psych Info 2007 09 19

1 TSH Cargive* 15668

2 TSH Life Experience* 4772

3 TSH Mental* 157223

4 1 and 2 and 3 274

5 TSH Qualitative 51216

* MSH- Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thearustermer i databasen CINAHL, FT- fritext sökning.
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Tabell 1. (forts.)  Litteratursökning.

Syftet med sökningen: upplevelsen av att vara närstående till en psykisk sjuk person.

Sök nr.               Söktermer                                                                                                               Antalref.
6 4 and 5 84

7 FT Burden 13319

8 6 and 7 28(2)

9 FT Relative* 59669

10 TSH Mental ill* 16275

11 FT Lived experience 1612

12 9 and 10 and 11 45

13 12 and 5 38(1)

14 TSH Father 7212

15 14 and 2 and 3 230

16 15 and 5 and 7 13(1)

* MSH- Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thearustermer i databasen CINAHL, FT- fritext sökning.

Kvalitetsgranskning

Artiklarna till analysen har kvalitetsgranskats med tyngdpunkt på studiernas

problemformulering, uppbyggnad och innehåll utifrån deras urval, metod, giltighet,

kommunicerbarhet utifrån William, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s.94, 156)

granskningsprotokoll. Studiernas kvalité bedömdes utifrån en bedömningsskala med låg,

medel eller hög. Fem artiklar bedömdes ha hög kvalité och tre bedömdes medel. Detta på

grund av att dessa tre artiklar hade bristfällig eller helt saknade beskrivning av

tillvägagångssätt och etiskt resonemang. De åtta artiklar som bedömdes presenteras i

tabellen nedan, Tabell 2.
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Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (=8)

Författare
År

Typ av
studie

Deltagare Datainsamlingsmetod
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Chaffey &
Fossey,
2004

Kvalitativ 6 kvinnor Semitrukturerad intervju.
Tematisk innehållsanalys.

Mammor som lever
med en psykisk sjuk
son. De försöker stötta
dem och tillägnar dem
sina liv.

Hög

Chang &
Horrocks,
2006

Kvalitativ 19
familjemedle
mmar.

Ostrukturerade intervjuer.
Hermeneutisk fenomenologisk.

Familjer hanterar livet
med en psykisk sjuk
person genom att stå
ut och ta en dag i
taget.

Hög

Ferriter &
Huband, 2005

Kvalitativ 22 föräldrar.
12 mammor.
6 pappor
4 par.

Intervjuer.
Femenologisk metod.

Stress, förlust och
rädsla är de vanligaste
upplevelserna av att
ha ett vuxet barn med
schizofreni. Våld och
tillbakadragelser
förekommer.

Hög

Huke &
Slade,
2006

Kvalitativ 8 män Semistrukturerade Intervjuer.
Fenomenologisk.

Oro och osäkerhet hos
män som lever med en
kvinna med bulimi.

Hög

Nyström &
Svensson,
2004

Kvalitativ 7 män Semistrukturerade intervjuer.
Hermeneutisk.

Livet förändras för
pappor till barn med
shizofreni. Känslor
och kontroll
förändras.

Medel

Stengler-
Wenzke et al.,
2003

Kvalitativ 22
närstående.
11 kvinnor
11 män.

Intervjuer .
Thematic Field Analys och
Grounded Theory.

Olika sätt att hantera
livet med en person
med psykisk sjukdom.
Ansvaret känns tungt
och de försöker dölja
sjukdomen.

Medel
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Tabell 2. (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (=8)

Författare
År

Typ av
studie

Deltagare Datainsamlingsmetod
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Walton-Moss,
Gerson & Rose,
2005

Kvalitativ 29
närstående
10 män
19 kvinnor

Intervjuer .
Grounded Theory.

Tre olika
familjegrupper.
Familj 1; genomsyras
av osäkerhet och
frustration. Familj 2;
genomsyras av
stabilitet och adekvat
stöd. Familj 3;
genomsyras av
resurser och stöd.

Hög

Ward-Griffin et
al., 2005

Kvalitativ 75
familjemedle
mmar.

Semistrukturerade intervjuer
Fenomenologisk.

Familjen är delaktig i
vården och försöker
att skydda den
psykiskt sjuka
personen.

Medel

Analys

Artiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats.

Manifest kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren studerar personers egna

berättelser utan att tolka eller läsa mellan raderna. Det som personerna säger är det som

kommer att användas i analysen. Forskare är intresserade av de fenomen i berättelserna

som svarar mot syftet. Det är dock viktigt att se sammanhanget och inte bara analysera

ordets egen betydelse för att skapa en förståelse för personernas livsvärld. Det är även

viktigt att forskaren har en objektiv syn utan förutfattade meningar och att denne arbetar

systematiskt för att minimera riskerna för tolkning (Downe-Wamboldt, 1992).

Med utgångspunkt i Burnards (1991) strategiska analysmetod av intervjutexter lästes

materialet flera gånger, för att få ett sammanhang och en djupare förståelse för innehållet

i texten. Efter genomläsningarna markerades textenheter som svarade mot syftet. Dessa

textenheter kodades för att få möjlighet att kunna gå tillbaka till källan. Textenheterna

kondenserades för att filtrera bort onödigt innehåll så att endast väsentlig text som

svarade mot syftet fanns kvar. Kondenseringarna översattes till svenska och

kategoriserades i grupper. Kategorisering innebär att liknande textenheter förs samman

till allt bredare kategorier med ett kategorinamn som överensstämmer med textenheternas
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innehåll. Kategoriseringen utfördes i fyra steg där kategorier som hade liknande innehåll

sammanfördes till allt bredare kategorier. Analysen resulterade i sex kategorier.

Resultat
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i sex kategorier som redovisas i tabell 3.

Resultatet redovisas i löpande text med referenser och illustreras med citat från artiklarna

som ingått i analysen.

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6)

Kategorier

Att vara arg, rädd och skamsen

Att vara hjälplös och distansera sig

Att få slitningar i relationer

Att få ansvar och utvecklas men leva med förluster i livet

Att få stöd men bli nonchalerad av sjukvårdspersonal

Att lära sig leva med den nya livssituationen

Att vara arg, rädd och skamsen

Studier av Chang och Horrocks (2006), Stengler-Wenzke, Trosbach, Dietrich och

Angermeyer, (2004), Walton-Moss, Gerson och Rose, (2005) visade att närstående till en

person med psykisk sjukdom kände att de var tvungna att uthärda besvärliga, bisarra och

pinsamma beteenden från den sjuka personen. Det gjorde att de kände sig arga, rädda och

skamsna. De skämdes över personen med psykisk sjukdom, och över hur denne betedde

sig då denne kunde bete sig opassande på offentliga ställen. Närstående kände även att de

blev stigmatiserade av andra människor och undvek till exempel att delta i stödgrupper

(Chang & Horrocks, 2006; Huke & Slade, 2006). Närstående kände ilska mot systemet

och dess brister och de var arga över att den sjukes behov inte tillgodosågs och

vårdpersonalen var oansvariga gentemot den sjukes behov (Ward-Griffin, Schofield, Vos

& Coatsworth-Puspoky, 2005). Flera närstående kände behov av att begränsa
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kännedomen om deras livssituation till den närmaste familjen för att på så sätt skydda

familjenamnet. Detta för att de var rädda för att bli stigmatiserade av andra människor.

De trodde inte att andra skulle förstå (Chang & Horrocks, 2006; Huke & Slade, 2006;

Walton-Moss et al., 2005).

“He took off his clothes in the market and on other places where there are a
lot of people. It was such an embarrassing sight. Furthermore, the people
around there were telling others that I am his sister in law. I felt so
embarrassed.” (Chang & Horrocks, 2006, s. 439.)

Närstående kände sig instängda och inte visste hur de skulle hantera situationen med den

sjuke (Chaffey & Fossey, 2004 och Ferriter & Huband, 2002). Närstående beskrev hur de

kunde bli tvungna att stå ut med våldsamma och manipulativa beteenden dagligen, detta

gjorde att de kände sig skräck för personen med psykisk sjukdom (Chang & Horrocks,

2006; Ferriter & Huband, 2002; Huke & Slade, 2006; Nyström & Svensson, 2004).

Enligt Chang och Horrocks (2006) gjorde rädslan att närstående kände sig kränkta,

sårbara och kraftlösa i våldsamma situationer. Ändå kände närstående att det ville stanna

kvar och försöka stötta den sjuka personen, de uttryckte att det bara var att gå vidare.

Enligt Ferriter och Huband (2002) kunde närstående även bli så vana vid våldet att de

slutade se signaler på annalkande fara.

“Despite these unpleasant and burdensome experiences, all the CFCGs
commented that they would persist with the role of a caregiver.” (Chang &
Horrocks, 2006, s. 439.)

Närstående kände sig trötta och utmattade av att behöva bevittna sjukdomsförloppet och

behövde utstå de symtom som medföljde sjukdomen (Chang & Horrocks, 2006; Nyström

& Svensson, 2004). De upplevde ilska och kände sig utarbetade när de upplevde ansvaret

som ett heltidsarbete som tog över deras liv då den sjuka personen behövde fullständig

hjälp med vardagliga (Chaffey & Fossey, 2004; Chang & Horrocks, 2006; Walton-Moss

et al., 2005; Ward-Griffin et al., 2005). Närstående kände enligt Chang och Horrocks

(2006) och Ferriter och Huband (2002) att de var tvungna att vara problemlösare, och

tvungna att påminna den sjuka personen dagligen att utföra vardagliga bestyr. De var

alltid tvungna att vara beredda på att hjälpa. Närstående i studien Chang och Horrocks
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(2006) uppfattade den sjuka personen som lat när denna själv inte försökte hjälpa eller

tog tag i sitt liv. Detta gjorde att de kände sig stressade och arga.

Att vara hjälplös och distansera sig.

Att leva med en person med en psykisk sjukdom innebar hjälplöshet och frustration

berättade många närstående. De kände sig hjälplösa inför framtiden och kunde inte

planera då sjukdomens oberäknelighet gjorde det omöjligt att veta vilka behov som skulle

finnas från dag till dag (Chaffey & Fossey, 2004; Nyström & Svensson, 2004; Walton-

Moss et al., 2005; Ward-Griffin et al., 2005). Enligt Nyström och Svensson (2004) såg

föräldrar till barn med psykisk sjukdom sina barns svårigheter att skaffa vänner, pojk-

respektive flickvänner och jobb. De påmindes av den dagen då de inte längre kommer

kunna vara där och ta hand om sina barn. Det skapade oro hos dem. I studien av Ward-

Griffin et al. (2005) framkom också att de närstående kände oro inför framtiden då de inte

visste hur länge de skulle kunna ge stöd eller vad som skulle hända när de inte fanns

längre.

“…we are near retirement so we don’t know how much longer we can
continue to provide this care, and what will happen to our son when we are
gone?” (Ward-Griffin et al. 2005, s. 154.)

Att vara närstående var omtumlande. Många närstående beskrev att de inte klarade av att

hantera den nya livssituationen. Det gick inte att förändra situationen utan att de var fast i

den (Ferriter & Huband, 2002; Huke & Slade, 2006; Nyström & Svensson, 2004;

Walton-Moss et al., 2005). Närstående beskrev en osäkerhet att hantera och påverka de

nya besvärliga beteenden som den sjuka personen visade. De var oroliga och nervösa

över sina egna reaktioner (Ferriter & Huband, 2002; Huke & Slade, 2006; Nyström &

Svensson, 2004; Stengler-Wenzke et al., 2004; Walton-Moss et al., 2005). Närstående i

studien av Walton-Moss et al. (2005) trodde inte att de kunde ta hand om den sjuka

personen, och denna oro över sin egen kapacitet gjorde att de blev maktlösa och

hjälplösa. Enligt Ferriter och Huband (2002) upplevde närstående skuld då de inte kunde

läsa av sjukdomssignaler. De misstänkte att de hade missat signaler på sjukdomen innan

den bröt ut. De ansåg att det var brist på information och kunskap som gjorde att de inte
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visste vad som förväntades av dem. I Ferriter och Hubands (2002) och Nyström och

Svenssons (2004) studier beskrev närstående stor hjälplöshet och osäkerhet i våldsamma

situationer. Hjälplöshet och osäkerhet beskrevs också då närstående i studien av Nyström

och Svensson (2004) kände sig anklagade av sjukvårdspersonal att de själva var orsak till

sjukdomen. Att vara anklagad gjorde att de kände sig dumma och inkompetenta som

föräldrar. Det gjorde att de började rannsaka sig själva och ifrågasätta sina personligheter.

 “When you have been accused of being incompetent as a parent, it is easy to
think about yourself as stupid.” (Nyström & Svensson, 2004, s.370.)

Då de kände sig hjälplösa och inte kunde kontrollera situationen var det flera närstående i

studierna av Nyström och Svensson (2004) och Huke och Slade (2006) som berättade om

att de funderat på att lämna situationen. Närstående hade förståelse för andra personer i

samma situation, som inte klarade av att hålla ihop familjen. En del beskrev att de prövat

leva enskilt en stund men hade så småningom återgått till familjen (Nyström & Svensson,

2004). Stundtals upplevde närstående att de inte längre ville vara delaktiga i sjukdomen

då de kände att vad de än gjorde så blev det fel och förvärrade saker (Chang & Horrocks,

2006; Ferriter & Huband, 2002; Huke & Slade, 2006; Nyström & Svensson, 2004). De

tappade orken och blev stundtals helt apatiska och slutade också bry sig om hur det skulle

gå för den sjuka personen. Denne kunde lika gärna dö. Paradoxalt nog kände de sig även

värdelösa och besvikna på sig själva (Chang & Horrocks, 2006; Huke & Slade; Nyström

& Svensson, 2004). De kunde även tycka att det inte var deras uppgift att bry sig. De

lämnade allt åt den sjuka personen själv och vårdpersonalen utan att själva medverka

(Huke & Slade, 2006; Nyström & Svensson, 2004). Närstående i studien av Huke och

Slade (2006) menade att distansen till den närståendes sjukdom som de skapade, genom

att inte var delaktiga gjorde att sjukdomen inte påverkade dem lika mycket. De kunde

leva med tanken på att om det inte är synligt är det inget problem.

“When we did not get any help from the psychiatric clinic I finally didn’t
care if she disappeared. Now I know that this sounds strange, but at that time
I would have been relieved if she had died.” (Nyström & Svensson, 2004, s.
369.)
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Att få slitningar i relationer

Närstående berättade att den nya livssituationen påverkade relationen med den sjuka

personen. Deras egna livskvalitet berodde på sjukdomen och i vilket stadium den befann

sig. Många närståendes humör ändrades beroende på den sjukes humör. Sjukdomen

berörde och påfrestade på det sättet alla sidor av relationen mellan dem (Huke & Slade,

2006; Walton-Moss et al., 2005). I en studie av Huke och Slade (2006) kände de

närstående att det var svårt att lita på personen med en psykisk sjukdom och de fick lära

sig att inte försöka bry sig så mycket om denne då detta kunde leda till konfrontationer

och argumentationer. Närstående kände vidare en negativ inverkan på intimiteten.

Personen med psykisk sjukdom upplevdes som osäker och med försämrat

självförtroende. Det gjorde att de upplevde svårigheter att närma sig varandra.

Närstående visste inte hur det skulle förhålla sig till personen. Män i studien av Huke och

Slade (2006) uttryckte att de hade svårt att se personen med psykisk sjukdom som sexig.

Närstående beskrev att situationen ledde till slitningar mellan olika närstående till

exempel mellan föräldrarna till personer med psykisk sjukdom. Män i studien av

Nyström och Svensson (2004) upprördes av att deras fruar hade svårt att anpassa sig till

den nya livssituationen. De ansåg att fruarna engagerade sig för mycket och blev för

mycket berörda. Män tyckte också att fruarna hade en tendens att alltid se svårigheterna

kring personen med psykisk sjukdom. Detta gav en negativ inverkan på äktenskapet då

deras olika känslor gjorde att det blev svårt att prata och förstå varandra

“…how do you find someone sexy when you’ve a picture of them with their
finger down their throat.” (Huke and Slade, 2006, s.)

Att få ansvar och utvecklas men leva med förluster i livet

Enligt Huke och Slade (2006) och Ward-Griffin et al. (2005) kände de närstående empati

och oro för den sjuka personen. Chaffey och Fossey (2004), Chang och Horrocks (2006),

Huke och Slade (2006) och Walton-Moss et al. (2005) visade att närstående kände att det

var deras val och önskan att stanna och försöka ge stöd och ta hand om den sjuka

personen. Närstående i studier av Chaffey och Fossey (2004) och Huke och Slade (2006)

menade att det var underliggande värderingar och gemenskapen i en familj som gjorde att
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de tog på sig en ansvarande roll. Andra nämnde att de tog på sig ansvaret för att de såg

det som det bästa alternativet för den sjuka personen, medan en tredje grupp hade ett

behov av att vara delaktig. Deras ansvar för den sjuka personen kom att bli oerhört viktigt

för dem. Närstående i Huke och Slade (2006) studie försökte hjälpa och påverka den

sjuka personens beteende och symtom genom att övertyga denne att söka professionell

hjälp eller genom att försöka få dem att glömma bort problem, genom att aktivera den

sjuka personen med olika saker.

I studierna Chaffey och Fossey (2004), Ferriter och Huband (2002) och Stengler-Wenzke

et al. (2004) berättade närstående att deras roll var att ta hand om och därmed fostra den

sjuka personen. De kände dock ibland brist på maktbefogenhet i sin nya roll. Speciellt när

de tog på sig rollen av att vara förälder till en redan vuxen person. I Nyström och

Svenssons studie (2004) kom det fram att mammor och pappor ofta tog på sig olika

roller. Mammor försökte ge emotionellt stöd medan pappor gjorde praktiska saker.

“...I should do to help him.. treating him like kid gloves and a child, and try to be
protective with him because he seemed as thought that’s what he needed.”
(Ferriter & Huband, 2002, s. 556.)

I studier av Chaffey och Fossey (2004), Huke och Slade (2006) och Nyström och

Svensson(2004) berättade närstående att de hade utvecklat olika sätt att hantera

personliga kriser på i sin nya roll i livet. De hade utvecklat större tolerans och acceptans

för andra personers olikheter och deras personligheter växte. Enligt Nyström & Svensson

studie (2004) beskrev närstående att de hade utvecklat sin personlighet efter att ha

reflektera över vad som egentligen var det viktiga i livet. De kände även att de

kommunicerade bättre med den sjuke och såg styrkor i förhållandet. I studier av Chaffey

och Fossey (2004) och Stengler-Wenzke et al. (2004) upplevde närstående med tiden en

belöning i vård upplevelsen och att en del förändringar som positiva. Detta kunde visa sig

bland annat när den sjuka personen höll på att återhämta sig efter ett insjuknande och att

något bra höll på att ske.
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“I think care giving made me a more accepting person. I don´t want this to
sound awful, but I think… broader in my acceptance of people.. (Chaffey &
Fossey, 2004, s. 203.)

I studier av Chaffey och Fossey (2004), Nyström och Svensson (2004) och Walton-Moss

et al. (2005) var förlust en central känsla. Det var svårt att se andra friska personer i

samma ålder som den sjuke och de kände sorg över förlorade mål i livet för den sjuka

personen. Detta var mest framträdande vid sjukdomsdebuten och vid varje insjuknande.

De kände ledsamhet som de aldrig upplevt förut. De grät och upplevde chockartade

känslor när de bevittnade sjukdomsförloppet. I studien av Nyström och Svensson (2004)

kände närstående att de tappade kontrollen vid fastställande av diagnosen och sörjde då

på grund av den. De kände chock, förödmjukelse och förlust av självkänslor som

övergick till känslor av sorg.

“I saw some graduates at her age. They were happy and jolly. At the same time
my daughter spends her time at a psychiatric clinic. The contrast was striking and
it was very hard for me to see.” (Nyström & Svensson, 2004, s. 371.)

Chaffey och Fossey (2004) och Stengler-Wenzke et al. (2004) visade att närstående blev

tvingade att sluta med sin sysselsättning, ändra rutiner eller ta på sig nya sysselsättningar

för att ha mer tid att vårda och tillgodose den sjuka personens behov och säkerhet.

Förändringar ledde till mindre möjligheter i livet, mindre tid för sig själv och detta

resulterade i missnöje. Även förluster av att få spendera mindre tid med andra

familjemedlemmar och vänner präglade deras liv.

“Last year… I closed the business because of the stressful situation of him
being in hospital, and having to visit, and just dealing with the whole
sickness.” (Chaffey & Fossey, 2004, s. 203.)

Att få stöd men bli nonchalerad av sjukvårdspersonal

I studier av Ferriter och Huband (2002), Nyström och Svensson (2004) och Ward-Griffin

et al. (2005) berättade närstående att de strävade efter att få kunskap, förståelse och

förklaringar till situationen de hamnat i och detta behövde de få hjälp med. Närstående i

studierna Chaffey och Fossey (2004) och Nyström och Svensson (2004) hade ingen
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tidigare erfarenheter av psykiska sjukdomar och dess konsekvenser. De visste inte heller

på vilket sätt de skulle få adekvat hjälp.

“They were the people that could have talked to me and explained the
illness.. and maybe how I could have helped him.” (Ferriter & Husband,
2002, s. 556.)

I studier av Huke och Slade (2006), Walton-Moss et al. (2005) och Ward-Griffin et al.

(2005) fick närstående hopp och engagemang av kunnig vårdpersonal. De kände sig

trygga med vårdpersonalens stöd och tillgänglighet. Stöd var viktigt om de skulle orka

med att vårda den sjuka personen. Stöd kunde bidra till att minska den psykiska

sjukdomens negativa påverkan på familjelivet. Kontakt med sjukvårdspersonal hjälpte

dem att bli medvetna om sätt att hjälpa den sjuke personen på.

..”hospital and health care providers were perceived as available as needed.
Their awareness of accessible resources served to cushion the illness impact
on family life”. (Walton-Moss et al., 2005, s. 636.)

I studierna Ferriter och Huband (2002) och Walton-Moss et al. (2005) framkom att

närståendes hade positiva erfarenheter av sjukvårdspersonal. Närstående berättade att de

ansåg att sjukhusvistelser var nödvändiga för personen med psykisk sjukdom. Det var en

lättnad för de närstående. De blev inte beskyllda eller negligerade av vårdpersonal, utan

fick stöd. I Ferriter och Hubands (2002) och Stengler-Wenzkes et al. (2004) studier

framkom att närstående fick nytt hopp på grund av diagnosen. Tack vare diagnosen och

information om sjukdomen kunde de förstå sjukdomen och placera och tyda beteenden

och upplevelser. I studier av Huke och Slade (2006), Nyström och Svensson (2004) och

Stengler-Wenzke et al. (2004) framkom att närstående använde sig av olika sätt att

försöka förstå och lära sig mer om sjukdomen och som att prata med den sjuke personen,

läsa böcker, leta information på internet eller engagera sig i organiserade aktiviteter som

sjukvårdspersonal anordnat.

“It was unbearable. Now, we understand that these were psychotic symptoms,
but we did not understand that then. For two or three years our lives were
like hell…” (Nyström & Svensson, 2004, s. 368.)
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I Walton-Moss et al. (2005) och Ward-Griffins et al. (2005) studier kände närstående att

det fanns resurser inom familjen. Detta var en stor tillgång och ett starkt stöd. I studierna

av Ferriter och Huband (2002) och Nyström och Svensson (2004) och Stengler-Wenzke

et al. (2004) framkom att närstående ansåg det betydelsefullt att prata med personer som

delade samma upplevelser och som var i samma situation. Detta ansåg de vara livsviktigt

och det gav ovärderligt stöd. De kunde även tala med sina vänner och bekanta som sitt

eget välmående.

“The fellowship with other parents in the same situation is priceless. Before
we joined the …. We had not met anyone to talk with about our situation… we
can give support to each other.” (Nyström & Svensson, 2004, s. 373.)

Enligt Ferriter och Hubands studie (2002) kände närstående att det var svårt att få

relevant information av sjukvårdspersonal och den mottagna informationen var i sin tur

dålig. I en studie av Ward-Griffin et al. (2005) framkom att närstående var frustrerade

över brist på kvalificerad och kompetent vårdpersonal och att mer resurser behövdes.

Närstående hoppades att det skulle ske förändringar som skulle bidra till en förbättrad

vård. Enligt Ward-Griffin et al. (2005) upplevde närstående att sjukvårdspersonal hade en

annan attityd vid bemötandet av en person med psykisk sjukdom De upplevde även att

det behövdes en attitydförändring bland sjukvårdspersonalen.

“We had to fight for four years before we got any help.” (Nyström &
Svensson, 2004, s.369.)

I studierna av Ferriter och Huband (2002), Nyström och Svensson (2004) och Ward-

Griffin et al. (2005) upplevde närstående att de blev försummade och nonchalerade av

sjukvårdspersonal och att dessa var helt omedvetna om deras upplevelser. De kände sig

även åsidosatta då ingen ville tala med dem och ingen svarade när de ringde och försökte

få kontakt med sjukvårdpersonal. Enligt studier av Ferriter och Huband (2002), Nyström

och Svensson (2004) och Ward-Griffin et al. (2005) uttalade närstående att de inte kände

sig betrodda att förstå medicinska termer och de blev avvisade av sjukvårdspersonal. De

uttryckte frustration över att inte få medverka i den sjuka personens behandling eller

vårdplanering. I studierna Ferriter och Huband (2002) och Nyström och Svensson (2004)
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beskrev närstående att när de inte fick det stöd de var i behov av så de kunde inte åka på

en semester tillsammans. Enligt Nyström och Svensson (2004) kände de närstående att de

fick hintar från sjukvårdspersonal om att de själva var att klandra över sjukdomen. De

fick anklagelser om att de var inkompetenta föräldrar. Detta gav dem en bristande tilltro

till sig själva.

“..well, there was no involvement. Nobody talked with us. Whenever we
called to ask how she is, we didn’t really get any answer.”(Ward-Griffin et
al., 2005, s. 153.)

Att lära sig leva med den nya livssituationen

I Nyström och Svenssons (2004) och Huke och Slade (2006) och Walton-Moss et al.

(2005) studier berättade närstående till personer med psykisk sjukdom att de långsamt

fick insikt i att sjukdomen alltid kommer vara där och i de konsekvenser det innebar i

familjelivet. De började acceptera sjukdomen. För att kunna acceptera menade närstående

i studie av Chang och Horrocks (2006) och Ward-Griffin et al. (2005) att det var viktigt

med en positiv attityd och de försökte fokusera på att inte bara se sjukdomen som ett

hinder i vardagen. I studien av Huke & Slade (2006) kom det också fram att närstående

lärt sig att se skillnad på sjukdom och person. De riktade sina negativa känslor mot

sjukdomen och kunde uppskatta personen bakom sjukdomen. Enligt Chaffey och Fossey

(2004) och Walton-Moss et al. (2005) lärde sig närstående att se skillnaden på att fostra

och att vårda den sjuke och de insåg att de inte kunde leva den sjuka personens liv.

Närstående i studier av Chaffey och Fossey (2004) och Chang och Horrocks (2006) och

Huke och Slade (2006) och Walton-Moss et al. (2005) kände att det med tiden blev bättre

och lättare att hjälpa och ta hand om sin närstående med psykisk sjukdom. De lärde sig

att leva med sjukdomen och att se olika signaler, som att se tecken på annalkande

psykoser. De kunde på så sätt hjälpa till att förebygga dessa. Flera närstående menade att

det var positivt när den sjuka personen själv hade kunskap om sjukdomen och kunde ta

hand om sig själv. I Chang och Horrocks (2006) och Huke och Slades (2006) studier

kände närstående att de hade kommit en bra bit vägen när de klarat sig igenom svåra

tider. Detta gav dem en känsla av att ha läget under kontroll.
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”For all of them, these responsibilities either reduced over time, or when
their sons were not experiencing psychotic episodes…” (Chaffey & Fossey,
2004, s. 202.)

Diskussion
Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara

närstående till en person med psykisk sjukdom. Litteraturstudien som baserades på åtta

vetenskapliga artiklar resulterade i sex slutkategorier; Att vara arg, rädd och skamsen.,

Att vara hjälplös och distansera sig., Att få slitningar i relationer., Att få ansvar och

utvecklas men leva med förluster i livet., Att få stöd men bli nonchalerad av

sjukvårdspersonal., Att lära sig leva med den nya livssituationen.

Närstående i vår litteraturstudie upplevde stor känslomässig börda då de var tvungna att

omstrukturera sina liv på grund av deras närståendes psykiska sjukdom. Det framkom att

närstående ofta kände skam över den sjuka personens beteende och sjukdomens yttringar.

De undvek andra människor på grund av stigman som fanns runt sjukdomen. I en studie

av Knight, Wykes och Hayward (2003) studerades stigmatisering hos personer med

schizofreni, fann forskarna att deltagarna känner sig dömda på förhand av vänner, familj

och allmänhet. Människor omkring dem har en negativ attityd gentemot dem och

deltagarna känner att de inte blir förstådda. På liknande sätt trodde närstående i vår

litteraturstudie att de inte skulle bli förstådda av andra människor. Enligt Corrigan (2004)

är stigma ett av de största problemen vid psykisk sjukdom och ett stort hälsoproblem, då

stigma kan ge människor sämre självförtroende och försämra familjerelationer.

Allmänheten kan ha förutfattade meningar om psykiska sjukdomar, och döma personer

med dessa utifrån detta. Att bli dömd på förhand och bli stigmatiserad kan göra att

människor försöker dölja sjukdomar, handikapp eller riktiga personligheter. Stigman kan

även göra att den stigmatiserade personen ser på sig själv så som allmänheten gör, och

dels hindra den stigmatiserade från möjligheter i livet att uppnå sina mål. Exempel på

detta kan vi se i vår studie, då de närstående undvek att prata med vänner och

stödgrupper. De begränsar på så sätt sin egen umgängeskrets och förlorar möjligheten till

stöd. Corrigan (2004) menar vidare att försök att undvika stigma kan leda till att personen

ytterligare påverkar att människors förutfattade meningar finns kvar. Om en person
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känner sig stigmatiserad skäms denne gärna för detta och visar en osäker självbild. Detta

kan göra att allmänheten får bevis på att deras förutfattade mening om en osäker person

var rätt. Därför är det viktigt att sjuksköterskor hjälper dessa personer att normalisera sin

situation så att de ska våga stå för den.

I denna litteraturstudie framkom att närstående kände stora förluster i sina liv. De

begränsade sina liv till hemmet eller till personen med den psykiska sjukdomen. Detta

genom att minska på sina fritidsintressen. Situationen gjorde att de kände begränsningar i

familjelivet då de inte kunde åka på semester tillsammans och att de var svårt att planera

dagarna. Många kände förlust då deras framtidsmål för deras söner/döttrar blev

förändrade. I Burke, Eakes och Hainsworths (1999) studie av kronisk sorg framkommer

att människor strävar efter att uppfylla sina liv efter den sociala normen. Hur enskilda

personer ser på sig själva är i hög grad beroende på hur den jämför sig själva med andra.

Närstående i Burkes et al. (1999) studie påminns om sin livssituation genom att se andra

människor utföra normala aktiviteter som för dem är omöjliga att utföra. Författarna

beskriver detta som en kronisk sorg där de om och om igen bli påminda om sina

begränsningar. I likhet med detta framkom det i vår litteraturstudie att föräldrar till barn

med psykisk sjukdom beskrev att deras barn har svårigheter att skaffa vänner och jobb,

som andra friska ungdomar. De påmindes därigenom om den dagen då de inte längre

kommer att ha möjlighet att hjälpa längre, vilket skapade oro. Detta anser vi, är

närstående i vår litteraturstudies kroniska sorg. De jämförde sig med den sociala normen

där de flesta bekantas barn har vänner och jobb.

Det framkom att hjälplöshet och osäkerhet var frekventa känslor hos de närstående i vår

studie. De var oroliga för framtiden och för att inte kunna kontrollera situationen och

sjukdomen. Ofta ledde detta till att de distanserar sig från situationen. Detta resultat

överensstämmer med resultatet i en studie av Bolmsjö och Hermerén (2003). Dessa

forskare beskriver känslor av osäkerhet och framtidsoro hos närstående till personer med

ALS. Närstående i dessa forskares studie vill inte, i likhet med resultatet, i vår

litteraturstudie inte prata om eller tänka på framtiden, då detta skapar en inre stress hos

dem. Nevilles (2003) studie om upplevelsen av osäkerhet i sjukdom, visar att osäkerhet
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gör att människor lever i nuet och inte planerar framtiden. Trots alla negativa känslor som

närstående utstod i vår litteraturstudie ville de stanna kvar i situationen och försöka

hantera den. Enligt Morse (2001) pendlar människan mellan att stå ut och lida, genom att

ena stunden visa känslor och gråta och vara ledsna och i nästa stund visa upp en person

som inte behöver stöd, en person som kan hantera situationen. Det är enligt Morse (2001)

helt naturligt och en viktig funktion hos människan att kunna stänga ute lidandet för en

stund och fokusera på vad som måste göras. Typiskt för en person som stänger ute

lidandet är att denne ofta lever för stunden och fokuserar på här och nu. Det är även

vanligt att de riktar sina känslor bort från sjukdomen och på döda ting eller på personer i

deras närhet. Hon menar dock att människan till slut måsta ta tag i sina känslor och

hantera dessa, eftersom de inte försvinner. I vår litteraturstudie försökte närstående

förneka det som hände genom att gömma sig bakom orden ”det som inte syns, finns inte”

detta sätt att förneka och måla upp fantasibilder är enligt Neville (2003) ett sätt att

kontrollera osäkerhet. Även Neville menar att så småningom måste personen ta tag i

osäkerheten då det annars kan ge upphov till energiförluster och fler obehagskänslor.

I vår litteraturstudie fick närstående sluta med sina sysselsättningar, ändra rutiner och ta

på sig nya uppgifter för att ha mer tid att vårda, vilket leder till mindre tid för sig själva

och missnöje. Resultatet liknar det Östman (2004) beskriver i sin studie. Han studerar

familjers vårdbördor och deras delaktighet och framkom att de närstående är tvungna att

ge upp sin egen fritid och detta bidrar till att de inte kan göra egen karriär. Liknande

upplevelser finner Bolmsjö och Hermerén (2003) i sin studie av närstående till personer

med ALS, då närstående känner att de inte hade någon egen frihet och de kan inte lämna

situationen de lever i utan de anser att de inte hade något annat val än att hantera

situationen.

Det framkom i vår litteraturstudie att närstående till psykiskt sjuka personer är i behov av

hjälp för att kunna förstå. En del närstående hade inte någon tidigare upplevelse av

psykiska sjukdomar eller situationer som kunde uppstå. De fick inte den information de

behövde. Enligt Cleary, Freeman, Hunt och Walter (2005) studie, där de undersöker vad

patienter och deras närstående har för behov av information, kommer de fram till att
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deltagare vill ha information om sjukdomen, om medicinerna och deras yttringar. De har

även ett behov av att höra hur andra i samma situation har det och hur de klarat sig.

I vår litteraturstudiestudie framkom negativa upplevelser av bemötande från

sjukvårdspersonal och vårdkvaliteten. Närstående var frustrerade över brist på

kvalificerad och kompetent vårdpersonal och ansåg att mer resurser behövdes. I likhet

med detta resultat framkommer det i Bolmsjö och Hermeréns (2003) studie att närstående

till personer med ALS upplever att sjukvårdspersonal är inkompetenta. En del

sjukvårdspersonal upplevs inte ha någon mer kunskap än vad den närstående har. I studie

framkommer det att närstående vill se förändringar i attityden hos sjukvårdspersonalen.

Shields och Coynes (2006) studie visar att sjuksköterskor ofta ställer för höga krav på

föräldrar till sjuka barn. De antar att föräldrar självklart är delaktiga och alltid har tid.

Detta gör att föräldrar blir tvungna att stanna och hjälpa, även om de inte hade tid.

Studien visar vidare att sjuksköterskor ofta tror att föräldrar är tillfreda, då de är tysta och

passiva. Kanske är det detta som gör att närstående, i vår litteraturstudie, upplever sig

negligerade av sjukvårdspersonal. De vågar inte säga vad de känner och då antar

sjukvårdspersonal att de mår bra.

Närstående i vår litteraturstudie upplevde att de till slut började acceptera sin

livssituation. De insåg att sjukdomen alltid kommer att finnas och de måste hantera det.

Det framkom även att vägen till acceptans gör att de närstående upplevde omvälvande

känslor. Kralik, Visentin och Van Loon (2006) menar att transition inträffar oftast då

människans liv vänds upp och ner och orsakar en oundviklig förändring som resulterar i

en ny livssituation. Detta kan endast ske om den aktuella personen är medveten om de

förändringar som är tvungna att ske. Denna medvetenhet gör att det inträffar en

transition. Med detta identifieras nya sätt att leva på, omstrukturerade aktiviteter och ny

meningsfullhet uppdagas beroende på omständigheterna. Om det förekommer brist på

medvetenhet hos den aktuella personen som genomgår transition så kommer det resultera

i brist på engagemang. Brister i engagemang och medvetenhet leder till att personen inte

är redo för en transition och den inte kan ske. Løgstrup (1994, s.179-182) menar att vi

människor beroende på situation ställs inför etiska krav som på ett eller annat sätt kan
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vara väldigt sårbart. Tillit till någon annan kan människor inte låtsas om, utan den måste

existera och släppas fram. Det etiska kravet är på så sätt osjälviskt och vara gott för den

jag gör det för. Løgstrup (1994, s.180-182) menar vidare att det etiska kravet är radikalt

och det är den enskilda människan som avgör och då måste tänka osjälvisk. Bara för att

kravet är radikalt betyder det inte att handlingarna är radikala, just för att befrämja

människans egen livsvärld. Valet kräver en viss mognadstid för att en persons handling

kan komma att påverka en människas liv och hela hennes livssyn. Dessa punkter måste

uppmärksammas innan ett val tas. Løgstrup (1994, s.142) beskriver att valet av handling

styrs av ens egna värderingar, den människosyn man har, ens egen mognad som

människa, den person man är och slutligen vilka erfarenheter en person har.

Sjuksköterskor hjälper i praktiken personer att gå igenom deras transitionsprocess, när

sjukdom kräver förändringar i livet (Kralik et al., 2006). Närstående i vår litteraturstudie

lärde sig acceptera och leva ett normalt liv. De lärde sig se skillnad på sjukdom och

person, och riktade sina negativa känslor mot sjukdomen och kunde uppskatta personen

bakom sjukdomen. Många blev bättre och det blev lättare att hjälpa och ta hand om den

sjuka personen med tiden. Kralik et al. (2006) menade att det är betydelsefullt att

personer erkänner att tidigare sätt att leva på måste förändras eller att den tidigare

livsstilen är under hot innan transitionsprocessen skulle kunna påbörjas. När denna

medvetenhet har sjunkit in så kan personen få en meningsfull livssituation och förståelse

för vad som har skett och organisera ett nytt sätt att leva i den nya livssituationen.

Transition är en process som innebär att anpassa sig och ställa om sig till en förändring.

Varje transition startar med ett avslutande eller uppoffrande av något i sitt liv på grund av

exempelvis en sjukdom. Det krävs tid för personer som genomgår en transitionsprocess,

från att gradvis frigöra sig från gamla vanor och livsstil och till att finna sätt att definiera

sig själv på. På så sätt byggs ett nytt liv upp och sätt att leva på (Kralik et al., 2006).

Att genomgå en transitionsprocess tror vi, är individuellt och den kan innebära att den

ena dagen inte är den andra lik. Här har sjuksköterskor en stor utmaning i att avläsa i

vilket stadium patienter och deras närstående är. Där kan sjuksköterskor använda sin

professionella kunskap och egen erfarenhet. Morse (2001) menar att sjuksköterskor,
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genom att läsa patienters signaler, ansiktsuttryck och icke-verbala språk kan få reda på i

vilket stadium patienten befinner sig. Det är då viktigt att sjuksköterskor ger ett personligt

anpassat stöd. Shields och Coyne (2006) menar att det är viktigt att sjuksköterskor är

uppmärksamma på att inte kräva för mycket av en familjemedlem som denne inte orkar

uppfylla eftersom det kan påverkar hela familjesituationen negativt. Morse (2001) anser

att i mötet med personer som är i stadiet där de undantrycker sina känslor är det viktigt att

sjuksköterskor stöttar personen i det den gör och inte ger tröst. Hon anser att

sjuksköterskor kan skada patienten om de försöker tvinga patienten att se allvar i

situationen. Är personen däremot i lidande-fasen ska sjuksköterskor trösta och då är

beröring bra genom att lyssna på personens berättelser och genom att hjälpa personen

med praktiska göromål kan sjuksköterskor bidra med stöd för personen.

I Kralik et al. (2002) studie framkommer det att sjuksköterskor ofta kommer i kontakt

med personer vars liv har blivit förändrat på grund av en sjukdom. Om sjuksköterskor

förstår transitionsprocessen som människor genomgår och dess innebörd, så hjälper detta

sjuksköterskor att arbeta mer holistiskt i omvårdnaden. Det hjälper då människor genom

denna process. LeVasseur (2002) framhåller att sjuksköterskor kan hjälpa människor

genom att vägleda dem i deras individuella transitionsprocess, ge stöd genom de

förändringar som avbryter deras liv. Meleis och Trangenstein (2002) menar att det är

viktigt att sjuksköterskor fokuserar på att hjälpa människor genom sin transitionsprocess,

genom att identifiera olika förändringar som livsförändringen kräver. Denna process är

betydelsefull för att människor ska få ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi anser att

sjuksköterskor kan bidra genom att låta närstående ta det i sin egen takt, så att

sjuksköterskor inte försöker skynda på processen.

Attree (2001) beskriver vad sjuka personer och deras närstående upplever som bra och

mindre bra vård. Sjuksköterskor uppskattas när de visar en vårdande attityd, omtanke och

sympati. Sjuksköterskor som ger bra vård har lugnt förhållningssätt gentemot sina

patienter och deras närstående. De har ett trevligt bemötande och uppdaterar sig

kontinuerligt om patient och närstående för att därmed följa upp deras behov och önskan.

I Attree (2001) studie berättar sjuka personer och deras närståendes att bra vård är när
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sjuksköterskor är tillgängliga, tar sig tid och lyssnade på dem. Det är betydelsefullt att

sjuksköterskor är hjälpsamma och erbjuder sig självmant att hjälpa till, samt att det är

vänliga, har ett glatt bemötande med ett leende på läpparna och är humoristiska. För att

sjuksköterskor ska kunna hålla ett glatt humör då de möter nya patienter och närstående

varje dag, anser vi det är av stor vikt att de rannsakar sig själva och sina intentioner.

Känner sjuksköterskor irritation, tror vi det är viktigt att de rannsakar detta, tar ett djupt

andetag och handlar professionellt emot alla patienter och närstående. Att visa irritation

är brist på professionalitet.

Attrees (2001) studie visar att sjuka personer och deras närståendes anser att det är viktigt

med en öppen tvåvägskommunikation. Detta är nödvändigt för att skapa ett bra

förhållande mellan patienter, deras närstående och sjuksköterskor. På så sätt kan

sjuksköterskor få information om patienters och deras närståendes behov. Sjuksköterskor

kan, med denna omvårdnadsintervention ge information om vad som sker och ge

adekvata råd. Det är viktigt för både närstående och personen med sjukdom att de är

välinformerade. Neville (2003) finner att sjuksköterskor kan hjälpa att stödja personer när

de ska fatta viktiga och svåra beslut.

Sjuksköterskor kan även erbjuda socialt stöd och hjälpa personer att mobilisera

familjestöd. Antonovsky (2003, s.38-40) menar att sjuksköterskor kan hjälpa personer att

få en hanterbarhet i situationen genom att bekräfta dem och hjälpa dem att se sina egna

resurser. Attree (2001) menar att kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är

det viktigaste för att sjuksköterskor ska kunna uppmärksamma deras upplevda behov och

synliggöra behov som de själva inte ser. Författaren menar vidare att patienter deras

närstående upplever god vård är när sjuksköterskor ser dem som unika personer tar

hänsyn till deras personliga rättigheter och behov. För att kunna uppfylla detta, tror vi det

är viktigt att sjuksköterskor aktar sig för att hamna i rutiner där de behandlar alla lika. Det

är viktigt att fråga varje patient och närstående vad de vill och tycker om basala saker,

som lätt tas som självklart. Detta tror vi kan ge närstående en känsla av att dennes åsikter

har ett stort värde.
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Shields och Coyne (2006) menar att det är viktigt att sjuksköterskor håller sig ajour med

ny forskning och förändringar i samhället. Samhället förändras hela tiden och därmed

också människorna. För att kunna ge rätt omvårdnad och rätt råd till patienter och deras

närstående krävs uppdatering. Detta tror vi, kan uppfyllas genom att sjuksköterskor håller

sig uppdaterade genom att läsa evidensbaserad forskning. Att kontinuerligt söka efter nya

forskningsresultat inom sina arbetsområden är väsentligt. Arbetsgivare bör frekvent

kunna erbjuda sjuksköterskor utbildningstillfällen om nya forskningsrön. Sjuksköterskor

bör också se varje möte med patienter och närstående som en möjlig kunskapskälla, Att

lyssna till deras berättelser och upplevelser och försöka tillämpa deras livserfarenheter i

omvårdnaden.

Metoddiskussion

Vår litteraturstudie är baserad på en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats.

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s.3) används denna typ av forskning för att beskriva

subjektiva upplevelser av den situation som forskaren är intresserad utav. Downe

Wamboldt (1992) menar att kvalitativ metod beskriver personers upplevelser ur ett

inifrånperspektiv. Trovärdigheten ökas av att personerna som medverkar i forskningen är

källa till kunskap och förståelse. I vår litteraturstudie har vi försökt att fånga upplevelsen

av att vara närstående till en person med psykisk sjukdom.

En studies trovärdighet anser Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) går ut på att

forskaren har fångat in verkligheten. Vi har genom hela analysen i vår studie försökt vara

textnära så att vi inte skulle göra en egen tolkning av texten. Vi har tillsammans

analyserat insamlat material vilket minskat risken för personliga tolkningar, då vi

granskat varandra. Vi har gjort fyra kategoriseringssteg och försökt ta små steg för att få

så rena kategorier som möjligt och därmed stärkt trovärdigheten.

Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) menar att pålitlighetsaspekten går ut på att

läsaren ska ha möjlighet att kunna följa hur forskaren gått till väga under processens. Vi

har stärkt pålitligheten i vår studie genom att vi utförligt har beskrivit hela processens

gång och hänvisat till källor i studien.
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Bekräftelsebarheten handlar om att läsaren ska kunna gå tillbaka till källan för att

kontrollera fakta och att forskaren har haft en objektivitet vid analys och resultat

(Holloway och Wheeler, 2002, s.254-255). Tillförlitlighet har stärkts genom att vi genom

hela processen haft stöd från handledare, lärare och kurskamrater i olika seminarier där

arbetet diskuterats och granskats.

Överförbarheten handlar om hur dessa resultat kan överföras till andra personer som är i

samma situation (Holloway & Wheeler, 2002, s.254-255). Resultatet i denna studie kan

inte generaliseras, eftersom vi studerat utifrån en innifrånperspektiv och upplevelser är

individuella för varje människa. Vi anser dock att resultatet visar på upplevelser som kan

förkomma hos personer i liknande situationer. Resultat är överförbart till personer som

hamnar i en situation som förändrar tillvaron genom sjukdom.

En svaghet i vår litteraturstudie är att vi har endast med åtta artiklar i analysen, vilket kan

riskera att resultatet saknar nyanser. En ytterligare svaghet är att vi enbart utgått ifrån

färdig text i artiklarnas resultat, vilket innebär att deltagarens kroppsspråk, tonläge och

andra uttryck inte finns med. Det är även en svaghet för resultatet att vi varit tvungna att

översätta engelsk text till svenska där tolkningsrisk förekommer då det kan vara svårt att

hitta den exakta översättningen speciellt då det kommer till talspråk. Genom att

systematiskt översätta del för del och sedan se över sammanhanget för att se om det

verkar stämma har vi försökt minimera riskerna för tolkning. Vid kvalitetsgranskningen

av artiklarna så utgick vi ifrån den bristfälliga kunskapsnivån inom detta område som vi

har. Det är ändå intressant att göra litteraturstudier då det ger en sammanfattning av

kunskap, insyn i vad som finns forskat om och vilka brister som finns.

Slutsatser
Det är en omvälvande process att vara närstående till en person med psykisk sjukdom,

vilket leder till många och starka känslor och krav på att hantera känslor, anamma en ny

livssituation och roll. Närstående ska lära känna sin sjuka närstående på nytt. Skam är

bundet till psykiska sjukdomar och därmed till att vara närstående till en person med
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dessa sjukdomar. Närstående upplever att de nonchaleras inom sjukvården på olika sätt

och de får inte den omvårdnad som de är i behov av. De upplever att sjukvårdspersonal

verkar ha lite förståelse för dem. Relationer mellan olika närstående och mellan

närstående och personen med sjukdom kan komma att förändras.

Fortsatt forskning inom detta ämne anser vi vara av stor vikt för att sjuksköterskor ska

kunna utveckla sin profession. Bland annat behövs forskning för att belysa eventuella

brister inom sjukvården, och hur vård och omvårdnad kan påverka relationen närstående-

patient och närstående-närstående. Vi tror även att mer kunskap och förståelse av

psykiska sjukdomar är viktigt för både allmänheten och sjukvården då denna studie visar

att det finns brister på båda planen.

Vi anser att mer forskning behövs för att vi som sjuksköterskor ska kunna få mer kunskap

om hur vi på bästa möjliga sätt kan bemöta anhöriga. Speciellt eftersom personer med

psykisk sjukdom och deras anhöriga inte bara påträffas på de psykiatriska avdelningarna

utan sjuksköterskor kan påträffa dessa patientgrupper inom alla delar av vården. Som vi

tidigare konstaterat i introduktionen har de anhörigas stöd en betydande roll för den

psykiskt sjuka. Utan dennes stöd kan den psykiskt sjuka personen uppleva att de förlorat

kontroll över sitt liv och sin sjukdom.

Vi ser tydligt i vår studie att närstående är i behov av stort stöd för att orka med sin

situation. Vi har funnit många bra omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor kan använda

sig av för att kunna tillgodose dessa. Vi anser att det är betydelsefullt att tillgodose

närståendes behov av omvårdnad för att de närståendes välmående påverkar personen

med den psykiska sjukdomen. Det är alltså en kedja där en bristande länk kan ha stor

påverkan på alla inblandade personer. Även om vi med denna studie inte kommer fram

till det perfekta stödet som passar alla människor eftersom det är högst individuellt så tror

vi att all kunskap om anhörigas situation är verktyg för oss sjuksköterskor i

omvårdnaden.
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