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Abstrakt 

Bakgrund: Schizofreni är en kronisk, allvarlig sjukdom med miljoner drabbade i 

världen. Många får inte tillräcklig professionell vård och en stor del vårdas av sina 

anhöriga ute i samhället. Detta gör att anhöriga får bära ett stort ansvar för den sjuke 

och de kan också behöva stöd för att kunna hantera situationen. Hur väl förberedda 

de anhöriga är att vårda den sjuke har stor betydelse och det är sjuksköterskans 

ansvar att omvårdanden som genomförs är i samråd med patient och anhöriga. 

Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med 

schizofreni i hemmet. Metod: Litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. 

Sökningen utfördes i Cinahl och PsycINFO och omfattar åtta artiklar där samtliga 

har kvalitativ ansats. Resultat: I resultatet framkom sex kategorier som alla belyste 

anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med schizofreni i hemmet. 

Dessa var: upplevelser av att vårda en familjemedlem med schizofrena symtom, 

negativ påverkan på hälsa och ekonomi, negativ påverkan på sociala relationer, 

hopplöshet och oro inför framtiden, att finna ork samt behov av stöd. Slutsats: Att 

som anhörig vårda en familjemedlem med schizofreni är påfrestande både fysiskt 

och psykiskt, ibland till den grad att det leder till depression och självmordstankar. 

De anhöriga får många gånger sätta sina egna behov, sin hälsa och sina sociala 

relationer åt sidan för att ta hand om den sjuke. Utan tillräckligt med hjälp och stöd 

från professionen kan den vårdande rollen upplevas som hopplös och 

överväldigande. 

Nyckelord 

Schizofreni, anhöriga, upplevelser 

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Ingrid Djukanovic för all hjälp och stöd genom denna 

process!  
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1 Inledning 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i vårt samhälle, många väljer dock att inte 

tala om detta. Det upplevs som mer tabu att söka vård för psykiska problem än för 

somatiska åkommor. Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin 

mötte vi många patienter med olika psykiska sjukdomar. Flera av dessa patienter 

blev regelbundet inlagda på psykiatriska vårdavdelningar och däremellan vårdades 

de av anhöriga i hemmet. Vi började då fundera över vilken belastning det innebar 

för de anhöriga och hur den psykiska sjukdomen påverkade familjen.  

2 Bakgrund 

2.1 Schizofreni 

Schizofreni är en kronisk, allvarlig psykisk sjukdom med ca 21 miljoner drabbade 

människor över hela världen. Förekomsten av schizofreni är något vanligare hos 

män än hos kvinnor och varierar även mellan olika etniska grupper (WHO, 2018). 

Ordet schizofreni kommer från grekiskans schizein (splittra/klyva) och frén (sinne). 

Denna term används för att beskriva en grupp sjukdomar som alla har gemensamma 

kliniska kännetecken. Symtomen indelas i positiva eller negativa. Positiva symtom 

är en förvrängning eller förstärkning av kroppens funktioner, medan negativa är en 

förminskning eller avsaknad av normala funktioner. Till positiva symtom räknas 

vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar, osammanhängande tal och 

rörelser som avviker. Till de negativa symtomen räknar man minskad 

tankekreativitet, minskat känsloregister, minskat tal och ett mindre målinriktat 

beteende. Med schizofreni avses en psykossjukdom som pågått i minst sex månader 

och att patienten har specifika både positiva och negativa symtom. Sjukdomen 

debuterar vanligen mellan 15- 35 års ålder och insjuknandet kan ske antingen 

långsamt eller akut (Allgulander, 2014). Livstidsrisken globalt sett för att drabbas av 

schizofreni beräknas vara ca 1 procent och i Sverige uppskattas antalet 

diagnostiserade fall till ca 35 000 (Svenska psykiatriska föreningen, 2017). 
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Vid schizofreni förekommer psykos episodiskt eller kontinuerligt. Psykos innebär 

en förvrängd upplevelse av omvärlden med svårigheter att tolka intryck. Det 

påverkar även vitala funktioner som känsloliv och kontakt med andra människor. 

Vanliga symtom vid psykos är hallucinationer, vanföreställningar och 

osammanhängande tal. Vid schizofreni är hallucinationerna vanligen kopplade till 

hörseln, där en eller flera röster i huvudet kan förekomma. Det är även vanligt att 

tankeförloppet och tankeinnehållet påverkas, vilket ger ett splittrat intryck för 

omgivningen (Svenska psykiatriska föreningen, 2017). 

Enligt World Health Organization (WHO, 2018) får 50 procent av alla som lever 

med schizofreni inte tillräcklig vård. Dessutom bor 90 procent av alla människor 

med obehandlad schizofreni i låg- och medelinkomstländer. Brist på lättillgänglig 

psykisk vård är en viktig fråga, framförallt eftersom personer med schizofreni 

generellt är mindre benägna att söka vård än den generella populationen.     

2.2 Behandling 

Den initiala behandlingen skiljer sig åt vid ett akut eller långsamt insjuknande 

(Allgulander, 2014). I akuta fall kan patienten behöva tvångsvårdas på psykiatrisk 

avdelning i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128). 

Fortskridande i behandlingen eller vid ett långsamt insjuknande kan flera 

behandlingsformer tillämpas och användas tillsammans. Antipsykosmedel, patient- 

och anhörigutbildning, social träning och kognitiv beteendeterapi är de 

behandlingsformer som anses ha effekt idag (Allgulander, 2014). Antipsykotiska 

läkemedel erbjuder den enskilt effektivaste behandlingen, men bör kombineras med 

andra insatser för att nå framgång. Antipsykotiska läkemedel brukar delas in i 

första- och andra generationens läkemedel. Till första generationens läkemedel i 

Sverige hör till exempel perfenazin, zuklopentixol och haloperidol och till andra 

generationens läkemedel hör risperidon, olanzapin och klozapin. Läkemedlen i 

dessa två grupper skiljer sig avsevärt både inbördes och mellan grupperna, både 

avseende biverkningar och önskad effekt. Val av läkemedel bör därför göras utifrån 

den enskilde individen där läkemedlets verkan och befarade biverkningar beaktas.  

Vanliga biverkningar är extrapyramidal påverkan såsom stelhet, kramper, 
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parkinsonism och tardiva dyskinesier samt metabola effekter såsom viktuppgång, 

nedsatt glukostolerans och blodfettsökning (Svenska psykiatriska föreningen, 2017).  

2.3 Anhöriga 

Socialstyrelsen (2018) definierar anhörig som en person inom familjen eller bland 

de närmsta släktingarna. I denna studie kommer vi med anhöriga att syfta till den 

närmsta familjen dvs. föräldrar, vuxna barn, syskon, partner, make eller maka. 

Personen som är drabbad av schizofreni och vårdas i hemmet kommer vi att 

benämna som patienten eller den sjuke. 

Anhöriga till en person med schizofreni får ofta bära ett stort ansvar för den sjuke. 

De kan bidra med en varierande synvinkel på den sjukes tillstånd vilket kan 

underlätta för vård och omsorg. Det är av högsta värde att de anhöriga därför får 

delta i planering av vård och insatser, så länge den sjuke inte motsätter sig detta. 

Anhöriga kan också behöva stöd för att kunna hantera situationen. I 

socialtjänstlagen framgår det att socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för 

personer som hjälper, stödjer och vårdar en anhörig. Stödet behöver vara anpassat 

efter vilken relation den sjuke och anhörige har (Socialstyrelsen, 2018).  

Nolan (2001) beskriver att i Storbritannien är 58 procent av de som vårdar en 

anhörig i hemmet är kvinnor. Globalt sett ligger siffrorna på hela 80 procent. Dessa 

kvinnor har ofta en låg socioekonomisk status. Ett problem i många länder är att det 

saknas möjlighet för dessa anhöriga att få något ekonomiskt stöd eller ersättning för 

den vård de bedriver gentemot den sjuke. Det kan leda till att den låga 

socioekonomiska statusen ytterligare förvärras (Chan, 2011). 

En studie har gjorts på anhörigas upplevelse av sin egen kunskap gällande att vårda 

någon med schizofreni. Resultatet visar att bara 5 procent av deltagarna skattade att 

de hade god kunskap om hur de ska ta hand om den sjuke. Majoriteten skattade att 

de hade medelmåttlig kunskap i ämnet, dock hade 98 procent av deltagarna varken 

fått något hembesök av vårdpersonal eller utbildning om schizofreni (Alka, Grace & 

Kamli, 2018). 
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2.4 Schizofreni i samhället 

I Sverige genomfördes psykiatrireformen 1995. Syftet med reformen var att 

förebygga hospitalisering av människor med psykisk ohälsa samt öka deras 

livskvalitet och delaktighet i samhället (Nationalencyklopedin, 2019). När denna 

omvandling av det psykiatriska vårdsystemet skedde, från sluten vård på stora 

institutioner till en mer öppen vård ute i samhället, gav detta upphov till många 

diskussioner angående hur den mer samhällsbaserade vården skulle organiseras. De 

senaste åren har utvecklingen gått mot att kunskapen som används ska vara 

evidensbaserad. Detta innebär att man förenar den bästa möjliga vetenskapliga 

kunskapen med god klinisk erfarenhet. För att uppnå detta måste flera olika 

kunskapskällor användas, inte minst behöver patienters och anhörigas egna 

upplevelser beaktas (Foldemo, 2014) 

Efter att de stora psykiatriska institutionerna avskaffades vårdas nu många med 

schizofreni av sina anhöriga ute i samhället. I västerländska länder bor ca 25-50 

procent av patienterna som blivit diagnostiserade med schizofreni tillsammans med 

sina familjer efter utskrivning från sjukhus. De är då helt beroende av att deras 

familjemedlemmar hjälper till med deras fortsatta vård. I Asien spelar kulturella och 

sociala faktorer in då allvarliga psykiska sjukdomar fortfarande inte är helt 

accepterat i samhället. Där gömmer man undan människor med schizofreni, 

antingen på psykiatriska vårdavdelningar eller bakom stängda dörrar i hemmet. Så 

många som 70 procent av alla med schizofreni i Asien vårdas i hemmen av sina 

anhöriga (Chan, 2011).    

Det finns flera faktorer som påverkar hur väl en person med schizofreni 

återanpassas till samhället. Anhörigas kunskap om sjukdomen och hur väl 

förberedda de är att vårda den sjuke har stor betydelse. Om anhöriga inte fått 

tillräcklig utbildning eller tillräckligt med resurser från vården är risken att de inte 

klarar att axla rollen som vårdare och detta kan leda till att den sjuke får återfall 

(Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias, and Schumacher, 2000).  

2.5 Sjuksköterskans roll 

Då personer med psykiska funktionsnedsättningar nu lever ute i samhället har detta 

inneburit en förändring i sjuksköterskans arbetssätt. Sjuksköterskan måste nu arbeta 
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mer uppsökande och stödja och följa upp personer med psykiska 

funktionsnedsättningar i deras egna hem. Psykiatrireformen innebar bland annat en 

förändring i ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Kommunen 

ansvarar numera för boende, sysselsättning och rehabilitering medan landstingets 

ansvar är att medicinskt förebygga, utreda och behandla psykisk ohälsa. Kommun 

och landsting ska dock samverka och ha en gemensam strategi för hur vård, omsorg 

och stöd ska organiseras (Foldemo, 2014). 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är teamarbete. Det innebär att  

sjuksköterskan samarbetar med andra professioner. Medlemmarna i teamet har olika 

kompetens och arbetar gemensamt för att kunna ge patienten bästa möjliga vård. 

Det är viktigt att arbetet inom teamet präglas av ett öppet och tillåtande klimat och 

med en välfungerande kommunikation. Arbetet sker utifrån en välformulerad 

gemensam målsättning och det är viktigt att se vilken kompetens som är väsentligast  

för stunden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att en legitimerad sjuksköterska 

ansvarar för att omvårdnaden som genomförs ska vara i samråd med patient och 

anhöriga och vara av sådan karaktär att värdighet och integritet bevaras. Centralt i 

personcentrerad vård är att både patient och anhöriga blir sedda och förstådda som 

unika personer med individuella behov, förväntningar och resurser. Sjuksköterskan 

ska även, i partnerskap med patient och anhöriga, ge dessa förutsättningar att kunna 

prioritera och fatta beslut om vårdens mål, innehåll, medel och uppföljning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). 

Bland & Darlington (2002) menar att hopp har en central roll i hur anhöriga hanterar 

att någon i familjen drabbats av schizofreni. De menar även att sjuksköterskan har 

ett stort ansvar i att hjälpa familjer att upprätthålla någon form av hopp. Det är 

viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam och inkännande i sitt arbete och att hen 

arbetar tålmodigt och inte stressar i sina möten med dessa familjer. På detta sätt kan 

sjuksköterskan stödja familjer genom svåra perioder och få även dessa att kännas 

hoppfulla. 
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2.6 Familjefokuserad omvårdnad ur ett systemiskt förhållningssätt 

Familjen spelar en betydande roll i dagens vård och omsorg. I den offentliga vården 

ses ofta anhöriga som en förväntad vårdgivarresurs. Att vara både anhörig och 

vårdgivare kan vara påfrestande och bland förbi ses detta av de formella 

vårdgivarna. Övriga familjemedlemmar kommer ofta i bakgrunden om fokus enbart 

läggs på den som är sjuk. Ur ett systemiskt förhållningssätt ses familjen som en 

enhet och genom att anta detta finns vinster att hämta för alla parter (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2012a).  

Det systemiska förhållningssättet utgör basen inom familjefokuserad omvårdnad. 

Öquist (2008) menar att detta förhållningssätt bygger på ett system av mänskliga 

relationer, där fokus förskjuts från individen till hela gruppen. Symtom och diagnos 

är inte längre det centrala utan fokus läggs istället på relationer och sampel med 

omgivningen.  

I ett systemteoretiskt förhållningssätt ses olika delar, som i sin tur tillsammans 

bildar en helhet. Alla delar i detta system påverkar varandra och helheten är mer än 

delarna. Det innebär att en förändring i en del påverkar de andra delarna  i systemet. 

I en vårdkontext kan systemet utgöras av en familj. Om en del i systemet (en 

familjemedlem) står inför en förändring, till exempel en sjukdom, så rör detta inte 

enbart denne individ utan hela systemet påverkas. I teorin innebär detta att systemet 

enbart fungerar om dess delar samverkar (Benzein et al., 2012b).  

Ett system kan vara öppet eller slutet. Biologiska och sociala system är i regel 

öppna. Det innebär att de kan växa mot en större komplexitet genom att utbyta 

information med sin omgivning. Sluta system däremot kommer så småningom att gå 

under eftersom de inte får något tillskott av information utifrån. Trots att mänskliga 

system av sin natur är öppna kan de slutas på grund av för lite kontakt med 

omgivande system (Öquist, 2008).  

I ett system krävs både variationer och konstanter för att skapa balans. Konstanter är 

det som upplevs som säkert och förutsägbart av individen, det kan till exempel vara 

rutiner i vardagen. Variationer innebär plötsliga förändringar i livet som inte går att 

förutse. Dessa kan vara både små och stora och är nödvändiga för att balans ska 

upprätthållas. När variationerna blir så stora att balansen med konstanterna rubbas 

upplevs en känsla av kaos och förlorad kontroll (Öquist, 2008).  
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3 Problemformulering 

Schizofreni är en kronisk, allvarlig sjukdom med miljoner drabbade över hela 

världen. Många av dessa får inte tillräcklig sjukvård och en stor del vårdas av sina 

anhöriga i hemmet. De är då helt beroende av sina anhöriga för fortsatt hjälp och 

stöttning. Detta gör att anhöriga får bära ett stort ansvar för den sjuke och de kan 

också behöva stöd för att kunna hantera situationen. Hur väl förberedda de anhöriga 

är att vårda den sjuke har stor betydelse och det är sjuksköterskans ansvar att 

omvårdanden som genomförs är i samråd med patient och anhöriga. Sjuksköterskan 

ska även, i partnerskap med patient och anhöriga, ge dessa förutsättningar för att 

kunna prioritera och fatta beslut om vårdens mål, innehåll, medel och uppföljning. 

För att vi som blivande sjuksköterskor ska kunna göra detta på bästa sätt så behöver 

vi veta mer om hur dessa anhöriga upplever sin situation.  

4 Syfte 

Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med 

schizofreni i hemmet. 

5 Metod  

I detta examensarbete valdes att göra en litteraturstudie baserat på vetenskapliga 

artiklar. Utifrån det formulerade syftet gjordes en strategisk litteratursökning. 

Därefter har den inhämtade informationen granskats och analyserats för att till sist 

sammanställts i ett nytt resultat. Analysen utfördes enligt Kristensson (2014) 

integrerade analys. 

5.1 Sökförfarande 

De databaser som använts för att söka efter vetenskapliga artiklar är Cinahl och 

PsycINFO. Cinahl är en databas med inriktning på omvårdnad och PsycINFO är en 

databas som inriktar sig på psykologi (Forsberg & Wengström, 2015). Bägge 

databaser omfattar vårdvetenskap och bedömdes att tillsammans kunna ge ett bra 

underlag för den fortsatta studien. 
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Den inledande sökningen gjordes i Cinahl. För att se om det fanns tillräckligt med 

underlag för den kommande studien gjordes en testsökning med fritextord. 

Sökningen genererade ett stort antal träffar som svarade på studiens syfte. Därmed 

bedömdes att det fanns tillräckligt med underlag för att genomföra litteraturstudien. 

Utifrån studiens syfte valdes sökorden anhöriga, upplevelser och schizofreni. En 

fritextsökning gjordes på orden family, experience, caregiver och schizophrenia. I 

resultatet av sökningen framkom flera artiklar där relevanta ämnesord identifierades. 

Vidare användes även subject headings i Cinahl för att identifiera fler ämnesord.  

I det första blocket identifierades flera ämnesord kopplade till anhöriga. En 

fritextsökning på famil*, husband*, wife*, partner*, spouse*, child*, parent*, 

mother* och father* med OR mellan varje sökord genererade 1,024,683 träffar, 

vilket var fler än sökningen som gjordes med relevanta ämnesord. Därför bestämdes 

att fritextord var den bästa strategin i detta block. OR används för att bredda 

resultatet och finna artiklar som innehåller något av de olika sökorden. Trunkeringar 

ersätter början eller slutet av ordet med (*) vilket gör att det täcker in flera varianter 

av varje begrepp. Till exempel famil* täcker både family och families (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

I det andra blocket eftersöktes ämnesord för upplevelser hos de anhöriga. Efter 

några sökningar i subject headings identifierades flera ämnesord, t.ex. ”MH 

Caregiver Burden” och ”MH Family Coping”. Då kombinationer med fritextord gav 

irrelevanta träffar, fick detta block bestå av enbart ämnesord. Den slutgiltiga 

sökningen med kombination av fler ämnesord samt OR mellan dessa gav 105,031 

träffar, se bilaga A, tabell 1 för samtliga ämnesord. 

I det tredje blocket användes ämnesordet ”MH Schizophrenia”. Sökningar med 

schizophrenia som fritextord genererade ett för brett resultat där många artiklar 

täckte in även andra psykiska sjukdomar. Därför behölls enbart ”MH 

Schizophrenia” som genererade 22,020 träffar. 

Slutligen kombinerades dessa tre block tillsammans med AND för att begränsa 

resultatet till artiklar som innehåller sökord från samtliga tre block (Forsberg & 

Wengström, 2015). Till sist gjordes avgränsningarna peer reviewed samt att de 
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skulle vara publicerade mellan 2010-2019. Detta gav ett slutgiltigt resultat på 237 

träffar. 

I databasen PsycINFO användes i första blocket även här fritextord med trunkering. 

I andra blocket identifierades andra ämnesord via thesaurus. Dessa var 

”Caregivers”, ”Caregiver Burden” och ”Family Relations”. I tredje blocket 

användes även där ämnesordet ”Schizophrenia”. Dessa block kombinerades med 

AND samt avgränsades på samma sätt som i Cinahl med peer reviewed samt 

publikations år mellan 2010-2019. Den slutliga sökningen gav 344 träffar. Se bilaga 

A, tabell 2. 

5.2 Urval 

Urvalsprocessen skedde enligt Forsberg och Wengström (2015). I detta skede valdes 

relevanta titlar ut för att sedan fortsättningsvis läsa tillhörande abstracts. 

Vidare gjordes ett första urval där ett antal artiklar lästes i fulltext. 

Inklusionskriterier var att de anhöriga skulle ha vårdat den sjuke i minst 6 månader, 

vara de primära vårdgivarna och antingen bo tillsammans med den sjuke eller hålla 

daglig kontakt. Artiklar som innefattade fler sjukdomar än schizofreni uteslöts, 

likaså artiklar där barn (under 18år) var i fokus. Även artiklar skrivna på annat språk 

än engelska sållades bort, samt artiklar som inte var ur anhörigperspektiv. Dock 

behölls två artiklar där både patientens och anhörigas perspektiv undersökts, men 

dessa skiljts åt i resultatet. I flertalet artiklar identifierades exklusionskriterier som 

rörde våldsamt beteende hos den sjuke. Därför beslutades att manuellt sortera bort 

delar som berörde våld i samtliga artiklars resultat. Detta gav 14 artiklar för fortsatt 

granskning. En av dessa saknade full åtkomst, och det beslutades att denna skulle 

köpas. För att sålla mellan artiklarna och få ett slutgiltigt resultat beslutades att 

fokusera på enbart kvalitativa studier varpå 10 artiklar kvalitetsgranskades. Samtliga 

artiklar lästes individuellt i fulltext av bägge författarna, för att sedan diskuteras 

gemensamt. 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes utifrån en modifierad version av Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, se bilaga B. Mallen utgår 

från ett poängsystem där poäng sätts utifrån artikelns kvalitet på de olika delarna. 
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Max var 48 poäng och poängen räknas sedan om till procent där 80% ger grad 1, 

70% ger grad 2 och 60% ger grad 3. Mallen har modifierats genom att byta ut 

”patienter med lungcancerdiagnos” till ”Andel anhöriga till en person med 

schizofreni” samt har graderna 1-3 bytts ut mot hög, medel och låg för att ge en 

tydligare bild av kvaliteten. Samtliga artiklar granskades först individuellt av 

författarna för att sedan diskuteras och jämföras gemensamt. Granskningen 

resulterade i att två artiklar föll bort på grund av för låg kvalitet och det slutgiltiga 

resultatet blev åtta artiklar av hög kvalitet. Dessa artiklar presenteras i en 

artikelmatris, se bilaga C. 

5.4 Analys 

Analysen har genomförts utifrån Kristenssons (2014) integrerade analys. Artiklarnas 

resultat lästes igenom flertalet gånger av bägge författarna. Därefter identifierades 

meningsbärande enheter som svarade på denna studies syfte. Dessa stycken 

översattes till svenska och kondenserades till koder som kortfattat beskrev dess 

innehåll. För att öka tillförlitligheten i studien arbetade författarna med texterna 

enskilt i det första skedet för att sedan jämföra och diskutera fynden. Detta kallas för 

triangulering och stärker resultatet genom att motverka påverkan av den enskilda 

individens förförståelse (Kristensson, 2014). Utifrån innehållet identifierades 

likheter och skillnader och koderna sorterades in i kategorier som blev grunden till 

resultatredovisningens rubriker (se tabell 1).  

Tabell 1 Integrerad analys 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

Family members described how 
stigma toward mental illness resulted 

in a lack of support and understanding 

from others, including extended 
family members. 

Stigma gentemot psykisk 
sjukdom resulterade i brist på 

stöd och förståelse från andra 

Behov av stöd 

For some mothers, it was a turning 

point when they finally obtained 
appropriate help to share in 

caregivning… In some cases it was 

intermittent support from a case 
manager or mental health support 

worker. This relief improved quality 

of life for mothers and gave them 
more freedom.   

Professionell hjälp i hemmet 

ledde till ökad livskvalitet och 
frihet. 

”There is no light at the end of the 

tunnel, its not going to end. If you 
could see it ending in 2 or 4 years‐

grand. Its like a life sentence at the 

end of the day, its not going to end, 

Det finns inget ljus i slutet av 

tunneln, det kommer aldrig att ta 
slut. Det är som en livstidsdom.  

Hopplöshet och oro för framtiden 
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like at least you get out of jail but you 
can't get out of this, Its never ending.” 

 

Anxieties to them were the 

uncertainty of the future and old-age 
insecurity: “I feel uneasy about our 

uncertain future. Aging also makes 

me anxious as to what will happen to 
our life.” 

Osäkerhet inför framtiden samt 

vad åldrandet innebär ger upphov 
till oro. 

 

5.5 Etiska aspekter 

I en litteraturstudie bör etiska överväganden göras beträffande urval och redovisning 

av resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga artiklar i denna studie har 

granskats och godkänts av etisk kommitté alternativt gjort noggranna etiska 

överväganden där de skriftligt både givit information till deltagarna samt fått 

samtycke från samtliga inblandade. Allt material rörande informanterna i dessa 

studier har även behandlats konfidentiellt. Detta är några av de riktlinjer som tas upp 

i Helsingforsdeklarationen  (The World Medical Association [WMA], 2019). 

För att upprätthålla trovärdighet och god forskningsetik i denna studie har samtliga 

artiklar redovisats, hela resultatet har presenterats utan att förvränga innehållet samt 

återgett referenser till källor löpande i texten för att påvisa att ingen plagiering skett 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

6 Resultat 

I analysen identifierades sex kategorier som alla belyste anhörigas upplevelser av att 

vårda en familjemedlem med schizofreni i hemmet. Dessa var: upplevelser av att 

vårda en familjemedlem med schizofrena symtom, negativ påverkan på hälsa och 

ekonomi, negativ påverkan på sociala relationer, hopplöshet och oro inför 

framtiden, att finna ork samt behov av stöd. 

6.1 Upplevelser av att vårda en familjemedlem med schizofrena 

symtom 

Att vårda en familjemedlem med schizofreni ingav blandade känslor från frustration 

till en känsla av belöning. Vårdandet innebar praktiska uppgifter såsom matlagning, 

tvätt, transport till och från möten och aktiviteter (McAuliffe, O´Connor & 
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Meagher, 2014), hantera medicinering (Brain et al., 2018) men även att vara 

ansvarig för att söka hjälp vid eventuellt förvärrande av familjemedlemmens 

tillstånd. De fick även ge emotionellt stöd till den sjuke (McAuliffe et al., 2014).  

Anhöriga uttryckte att de känslomässiga aspekterna av vårdandet var de mest 

uttalade och kunde kännas som en börda, de praktiska sysslorna i sig var inte så 

svåra att utföra (Brain et al, 2018). Det upplevdes som väldigt svårt att alltid ha en 

oroskänsla i maggropen och undra vad som kommer hända härnäst (White et al., 

2013). Det uttrycktes att de psykotiska symtomen var en stor utmaning att hantera. 

Hallucinationer och vanföreställningar hos den sjuke begränsade möjligheterna att 

vistas ute bland andra människor. Det fanns en rädsla för att bli stoppad av polisen 

eftersom polisen upprepade gånger trott att den sjuke varit drog– eller 

alkoholpåverkad på grund av sitt beteende (Brain et al, 2018). Detta upplevdes även 

på sjukhus där personalen skrattat och skickat hem den sjuke med kommentaren att 

fyllon inte behöver sjukhusvård, vilket sårade de anhöriga enormt (Saunders, 2013). 

6.2 Negativ påverkan på hälsa och ekonomi 

Anhöriga beskrev känslor av ensamhet, desperation, frustration och tomhet över att 

vara den ensamt ansvarige för den sjuke familjemedlemmen (Saunders, 2013). Det 

uttrycktes även att bördan som vårdandet innebar var en emotionell upplevelse som 

gav upphov till känslor av sorg, oro, ångest, utmattning och stress (Hernandez & 

Barrio, 2015; White & Unruh, 2013). Depression var en vanlig påföljd av detta, i 

vissa fall så allvarlig att de anhöriga levde med självmordstankar. Flera tog 

dessutom antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel (Brain, Kymes, 

DiBenedetti, Brevig & Velligan, 2018; Hernandez et al., 2015; White et al., 2013) 

De anhörigas fysiska hälsa påverkades negativt av att vårda någon med schizofreni 

(Brain et al., 2018; Hernandez et al., 2015; White et al., 2013). Störd sömn var 

vanligt förekommande då många av de sjuka höll sina anhöriga vakna på nätterna 

(Brain et al., 2018; White et al., 2013). Även minskad egenvård (Brain et al., 2018), 

högt blodtryck och bröstsmärtor kopplades till pressen och sorgen som vårdandet 

innebar (Hernandez et al, 2015).  
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En annan viktig aspekt som framkom var en försämrad ekonomi. Flera fick ta ledigt 

från arbetet, gå ned i arbetstid, tacka nej till befordringar och inta roller med mindre 

ansvar för att få mer tid för den sjuke (Brain et al., 2018; White et al., 2013). En 

strategi var att byta arbete och starta ett eget företag för att kunna finnas där för sin 

sjuke familjemedlem i större utsträckning (Mizuno, Iwasaki & Sakai, 2011). 

6.3 Negativ påverkan på sociala relationer 

Känslor av stigma upplevdes i samband med den sjukes schizofreni. Att känna sig 

avvisade och att andra inte ville kommunicera med dem ledde till starka känslor av 

ledsamhet, frustration, ensamhet och tomhet (Brain et al., 2018; Rezayat, 

Mohammadi, Fallahi, Khoshknab & Sharifi, 2019). Flera familjer upplevde att andra 

kände rädsla gentemot dem på grund av den sjukes symtom. Även detta gjorde dem 

väldigt ledsna då de ansåg att rädslan var obefogad (Rezayat et al., 2019).  

De anhöriga upplevde att deras sociala liv påverkades negativt av att vårda en 

familjemedlem med schizofreni. Det sociala umgänget förändrades då en del 

familjer inte längre vågade bjuda hem vänner, eller hade några vänner kvar att bjuda 

hem. Vissa försökte även hemlighålla diagnosen genom att undvika sociala 

situationer där de kunde få frågor om den sjuke (Brain et al., 2018; White et al., 

2013).  

En annan aspekt av att känna sig socialt avvisad var för många att de romantiska 

relationerna påverkades negativt. En del äktenskap klarade inte påfrestningarna som 

sjukdomen i familjen medförde (Rezayat et al., 2019; White et al., 2013). Andra 

hade givit upp möjligheterna om att träffa någon ny (Brain et al., 2018). Det 

upplevdes att andra inte ville leva i samma hushåll som dem. Det var svårt för 

familjemedlemmarna till den sjuke att finna någon att gifta sig med och i vissa fall 

avböjdes giftermål då den utomstående fick insikt i den sjukes tillstånd och behov 

av omvårdnad (Rezayat et al., 2019; Balaji, Chatterjee, Brennan, Rangaswamy, 

Thornicroft & Patel, 2012). Känslan av att bli missbedömda och orättvist 

behandlade orsakade en hög nivå av ledsamhet och ilska. De kände sig 

nedvärderade vilket försämrade självförtroendet hos de anhöriga (Rezayat et al., 

2019).  
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6.4 Hopplöshet och oro inför framtiden 

Vårdandet beskrevs som en livstidsdom där det inte fanns något ljus i slutet av 

tunneln. Utan något slut i sikte blev livskvaliteten lidande när de kämpade för att 

uppfylla rollen som vårdare samt hitta balans med tidigare åtaganden (McAuliffe et 

al., 2014; White et al., 2013). En mamma beskrev det som att hon bokstavligen 

skrek för full hals och dunkade huvudet i väggen för att hon var i en sådan dålig 

situation (White et al., 2013). Även osäkerhet inför framtiden samt vad åldrandet 

innebar gav upphov till oro (Mizuno et al., 2011). Rädslan inför framtiden 

förvärrades av sjukdomens nyckfullhet och en oro att den sjuke skulle ha svårigheter 

att klara sig själv utan deras stöd (Hernandez et al., 2015; Balaji et al., 2012; 

McAuliffe et al., 2014; Mizuno et al.,2011 ) 

6.5 Att finna ork 

Det framkom olika sätt för de anhöriga att finna styrka och ork att ta sig igenom 

vardagen. I kärleken till familjen fann flera anhöriga sin energi. En del föräldrar 

uttryckte att trots sina förluster och ändrade livsstilar stod de fast vid sin kärlek och 

omsorg till sina vuxna barn med schizofreni. Denna kärlek verkade ovillkorlig och 

hjälpte dem att se de positiva sidorna av situationen. De upplevde även den 

vårdande rollen som belönande, speciellt när den sjuke återgäldade deras kärlek 

(McAuliffe et al., 2014). Liknande känslor beskrevs för en sjuk hustru. Fruns 

närvaro innebar en lättnad för maken i det dagliga livet, så länge hon fanns hemma 

kände han sig lugn. Även de friska familjemedlemmarna gav ny energi när bördan 

av vårdandet blev för tung (Mizuno et al., 2011).Vissa fann stöd i sin partner då de 

tillsammans hanterade situationen. Stödgrupper hade också en viktig funktion där de 

fann nya vänner som kunde relatera till deras upplevelser och problem (White et al., 

2013). Möjligheten att komma hemifrån och fokusera på någonting annat, till 

exempel att gå till arbetet,  bege sig ut i naturen (White et al., 2013) eller att utöva 

en hobby (Mizuno et al., 2011) upplevdes som betydelsefullt. När vårdandet blev en 

för stor börda var det många som fann styrka i sin religion. De förlitade sig på Gud 

och tron på att han skulle hjälpa dem igenom svårigheterna (Hernandez et al., 2015; 

McAuliffe et al., 2014; Saunders, 2013).  
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6.6 Behov av stöd 

Flera beskrev hur stigma gentemot psykisk sjukdom resulterade i brist på stöd och 

förståelse från andra (Hernandez et al., 2015). Anhöriga upplevde att de var ”i 

tjänst” och oroade för den sjuke 24 timmar per dygn. Att vårda någon dygnet runt 

innebar en enorm press och att ingen som själv inte vårdat någon på detta sätt kunde 

förstå. Detta ledde till känslor av ensamhet och övergivenhet (McAuliffe, et al., 

2014; Saunders, 2013).  

När anhöriga behövde hjälp med eskalerande psykotiska symtom fick de upprepade 

gånger höra från sjukvården att inget kunde göras. Många kände att de inte blev 

hörda och att de inte fick samma respekt eller omvårdnad som andra familjer 

mottog. Som resultat av detta kände de sig diskriminerade av systemet och 

professionen som de ansåg skulle hjälpa dem med vården. Det önskades att det 

skulle finnas fler sammankomster med professionella och att familjen skulle bli mer 

involverade i behandlingen (Saunders, 2013). För andra anhöriga kom vändpunkten 

när de tillslut fick professionell hjälp med vården i hemmet. De upplevde en lättnad 

som påverkade livskvaliteten och gav dem mer frihet (White et al., 2013).  

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Sökförfarande och urval 

En avgränsning som gjordes i både Cinahl och PsycINFO var att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2010-2019. Detta för att identifiera så ny forskning som 

möjligt, samtidigt som relevanta artiklar inte skulle falla bort på grund av ett för 

snävt tidsspann. Genom att inte lägga till några geografiska begränsningar ökar 

överförbarheten. Dock kan detta även innebära en svaghet i studien då kulturella 

skillnader kan påverka anhörigas upplevelser och därmed minska överförbarheten. I 

bägge databaser genererade sökningarna ett relativt stort resultat. Det beslutades att 

behålla dessa resultat utan att lägga till ytterligare begränsningar för att istället 

manuellt rensa bort irrelevanta artiklar. Detta kan ses som både en styrka och en 

svaghet. Ytterligare avgränsningar i sökningen hade kunnat leda till att relevanta 
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artiklar föll bort. Samtidigt fanns det en risk att betydelsefull information plockats 

bort av misstag när sållningen skett manuellt. För att minimera denna risk arbetade 

författarna metodiskt på varsitt håll för att sedan gemensamt jämföra och diskutera 

vilka artiklar som skulle gå vidare i processen. Detta resulterade i 14 artiklar, varav 

10 kvalitativa och 4 kvantitativa. Då denna studie belyser anhörigas upplevelser 

ansågs de kvalitativa artiklarnas resultat kunna ge en bredare och mer nyanserad 

bild. Med en kvalitativ ansats ligger fokus på att skapa mening, tolka och förstå 

människors subjektiva upplevelser. Kvalitativ forskning syftar till att betona 

förståelsen för människors upplevelser av olika fenomen (Forsberg & Wengström, 

2015). Därför beslutades att välja bort de kvantitativa artiklarna. 

När test sökningen genomfördes återfanns flera vetenskapliga artiklar som berörde 

anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med annan psykossjukdom än 

schizofreni. Då flera av dessa sjukdomar har mycket gemensamt med schizofreni 

kan dessa anhöriga ha liknande upplevelser som de som ingår i denna studie. Därför 

anser vi att denna studies resultat i viss mån skulle kunna vara överförbart i en 

kontext rörande annan psykotisk sjukdom.  

7.1.2 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen syftar till att göra en objektiv bedömning av texten utifrån en 

systematisk struktur (Kristensson, 2014). Då vi har begränsad erfarenhet av detta 

upplevdes kvalitetsgranskningen som en svår och abstrakt del av arbetet. Genom att 

använda bedömningsmallen kunde vi på ett relativt enkelt och förståeligt sätt 

granska utvalda delar av artiklarna. För att öka tillförlitligheten granskades 

artiklarna i första steget enskilt. Sedan vägdes resultaten mot varandra och 

diskuterades igenom för att kontrollera att inga individuella tolkningar eller  

felbedömningar gjorts. Efter att kvalitetsgranskningen utförts återstod 8 artiklar av 

enbart hög kvalitet, vilket vi anser vara en av studiens styrkor och ökar dess 

trovärdighet. 

7.1.3 Analys 

När den integrerade analysen utfördes eftersträvades en så objektiv bedömning som 

möjligt. I de utvalda artiklarnas resultat identifierades meningsbärande enheter som 

sedan översattes till svenska och tilldelades en kod. Översättningen genomfördes 
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utifrån författarnas egna språkkunskaper med komplement av lexikon, vilket kan 

innebära en risk för misstolkning av texterna. Vi har strävat efter att plocka ut 

samtliga delar ur artiklarnas resultat som svarar på denna studies syfte samt att 

presentera alla dessa delar i det nya resultatet. Hela analysen utfördes utifrån 

triangulering där vi har arbetat individuellt för att sedan sammanstråla, diskutera och 

jämföra innehållet.  

En viktig fråga som inte besvaras i denna studie är huruvida länders olika 

sjukvårdsystem och resurser påverkat resultatet. Det som dock framkom överlag var 

en tydlig påverkan på anhörigas hälsa och ett stort behov av stöd utifrån. Därför 

anser vi att resultatet till viss del är överförbart till en svensk kontext.  

7.1.4 Etiska överväganden 

Det är författarnas ansvar att i en litteraturöversikt förhålla sig etiskt till materialet 

som bearbetas och presenteras (Forsberg & Wengström, 2015). För att följa dessa 

riktlinjer valde vi att enbart inkludera studier där noggranna etiska överväganden 

tydliggjorts. För att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om huruvida vi 

förhållit oss till de etiska riktlinjerna har vi noggrant beskrivit hur urvalsprocessen 

gått till, inklusion- och exklusionskriter samt presenterat samtliga studier i en 

artikelmatris, se bilaga 3. Kristensson (2014) menar att triangulering är ett sätt att 

öka tillförlitligheten i en studie. Vi har varit noga med att resultatet inte skulle 

färgas av personliga intressen och har därför utövat triangulering genom hela 

processen, detta anser vi vara en av studiens styrkor.  

7.2 Resultatdiskussion 

Att som anhörig vårda en familjemedlem med schizofreni kan vara både fysiskt och 

psykiskt påfrestande. Många gånger så pass påfrestande att det ledde till en 

påföljande depression. De sociala relationerna blev lidande då de anhöriga varken 

hade tid eller ork kvar för vänner eller partners. Många upplevde även 

stigmatisering från omgivningen. Det fanns ett stort behov av stöd hos de anhöriga 

och många kände att sjukvården inte levde upp till deras förväntningar. De kände 

sig diskriminerade när de inte blev hörda eller behandlades med respekt. För några 

kom dock vändpunkten när de fick den hjälp de behövde och upplevde då en lättnad 

och ökad livskvalitet.  
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7.2.1 Negativ påverkan på hälsan 

Flertalet aspekter på hur de anhörigas hälsa påverkades negativt av den vårdande 

rollen framkom. Känslor av sorg, ångest, utmattning och stress ledde många gånger 

till en påföljande depression. Liknande fynd återfinns i en studie av Thunyadee, 

Sitthimongkol, Sangon, Chai-Aron & Hegadoren (2014) som menar att bördan som 

vårdandet medför kan öka risken att utveckla en depression. En annan aspekt av 

negativ påverkan på hälsan var att den vårdande rollen beskrevs som krävande och 

överväldigande. Detta styrks i forskning gjord av Gater, Rofail, Tolley, Marshall, 

Abetz-Webb, Zarit & Galani (2014) som även uppmärksammade känslor av 

ledsamhet, stress, ångest och oro. I vårt resultat framkom även påverkan på den 

fysiska hälsan såsom bröstsmärtor, störd sömn och högt blodtryck. 

Negativ påverkan på hälsan behöver inte vara specifikt för anhöriga till någon med 

psykisk sjukdom. Liknande fynd identifierades i forskning rörande anhöriga till 

cancerpatienter. Där framkom att ett år efter familjemedlemmens insjuknande hade 

de anhörigas hälsa påverkats negativt. Det fanns tydliga tecken på 

förstämningssyndrom, stressrelaterad problematik och ischemisk hjärtsjukdom som 

inte funnits där tidigare. Två år efter insjuknandet identifierades även depressiva 

perioder och akuta hjärtinfarkter (Möllerberg, 2017). Ur ett systemteoretiskt 

perspektiv kan detta förklaras genom att familjemedlemmens schizofrenidiagnos är 

en variation som innebär en så stor förändring att familjen som system kommer ur 

balans. Övriga familjemedlemmar kan då uppleva att de förlorat kontrollen över 

situationen och en känsla av kaos infinner sig (Öquist, 2008). Detta fenomen kan 

även ses i forskning av Gater et al. (2014) där anhöriga uttryckte att de förlorat 

kontrollen över sina liv som nu enbart kretsade kring personen med schizofreni.  

7.2.2 Negativ påverkan på sociala relationer  

Att schizofrenin påverkade familjens sociala relationer var en stor del av resultatet. 

Påverkan på vänskapliga relationer, kärleksrelationer och upplevd stigma gentemot 

familjen var de aspekter som framträdde tydligast. Dessa fynd återspeglas även i 

annan forskning där de vänskapliga relationerna påverkades negativt genom att de 

anhöriga inte längre hade tid för sina vänner eller ville bjuda hem dem på grund av 

den sjuke (Gater et al., 2014; Gupta, Isherwood, Jones & Van Impe, 2015).  
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Det upplevdes även att vårdandet påverkade kärleksrelationerna negativt. Dels var 

det ansträngande för de anhörigas äktenskap och dels uttrycktes svårigheter med att 

träffa någon ny partner. Det finns forskning där jämförelser gjorts mellan anhöriga 

som vårdar någon med schizofreni och anhöriga som vårdar någon med annan 

sjukdom. Där framkommer att anhöriga med schizofreni i familjen i större 

utsträckning lever ogifta eller utan partner (Gupta et al., 2015).  

Konsekvenserna av att de sociala relationerna påverkades negativt kan göra att 

familjen blir isolerad från omgivningen. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan detta 

innebära att familjen blir ett slutet kretslopp. Oavsett om avskärmningen är 

påtvingad eller självvald så kommer föreställningar rörande omvärlden att skapas, 

om detta får pågå under en tillräckligt lång tid. Livsföringen blir då alltmer 

inskränkt och familjen kan stelna i låsta mönster, i värsta fall kan systemet tillslut 

falla sönder (Öquist, 2008).  

I en svensk studie belyses upplevelsen av stigma i förhållande till psykisk sjukdom. 

Där uppgav nästan alla anhöriga att de upplevt stigma i någon form och att folk i 

allmänhet nedvärderar människor med psykisk ohälsa (Allerby, Sameby, Brain, 

Joas, Quinlan, Sjöström, Burns & Waern, 2015).  

Folkhälsomyndigheten (2019) menar att för att förebygga och skapa förståelse för 

psykisk ohälsa behövs insatser för att minska stigma i samhället. Detta arbete är 

påbörjat i många länder och de flesta insatserna är komplexa och 

befolkningsinriktade. Det innefattar ofta mediekampanjer där en attitydförändring 

rörande psykisk ohälsa eftersträvas. Utbildning och kontaktverksamhet är andra sätt 

att nå ut med budskapet. Detta är ett pågående arbete som tar tid och mycket återstår 

att göra för att förändra samhällets syn.  

De flesta av artiklarna i vårt resultat fokuserade enbart på att lyfta de negativa 

aspekterna av vårdandet. Det finns annan forskning som visar att vårdandet även 

medförde positiva upplevelser för familjen. Denna visar att de blev bättre människor 

och växte i sig själva av att axla den vårdande rollen. De blev även mer tålmodiga 

och uppskattade att ha vetskap om att den sjuke hade det bra. Att få mycket tid att 

umgås med sin sjuke familjemedlem och ha roligt tillsammans ledde till att banden 

stärktes (Gater et al., 2014).  



 

20(26) 

 

Vårt resultat speglar upplevelser från hela världen, därmed kan kulturella faktorer ha 

påverkat utgången i viss mån. Då familjekonstellationerna skiljer sig mellan olika 

länder och kulturer kunde en skillnad ses. I forskning från länder där stora och 

ingifta familjer bor under samma tak kunde vi se fler problem med sociala 

relationer. I dessa kulturer anses ibland en individs sjukdom spegla hela familjen, 

vilket kan leda till att utomstående tar avstånd från dem. Beträffande upplevda 

känslor hos de anhöriga kunde vi dock se stora likheter oavsett vart i världen de 

levde.  

7.2.3 Behov av stöd 

 De anhöriga upplevde vårdandet som en enorm press. De kände sig ofta ensamma, 

och att de inte blev hörda. Förväntningarna på professionen uppnåddes inte och till 

följd av detta kände de sig diskriminerade och besvikna. De som å andra sidan fick 

stöd och hjälp av sjukvården upplevde en lättnad och en ökad livskvalitet. Vi anser 

därför att för att motverka anhörigas negativa känslor krävs både kunskap och 

förståelse för vilken typ av hjälp de anhöriga förväntar sig av sjukvården.  

I Sverige har studier gjorts där man undersökt de anhörigas förväntningar på den 

psykiatriska vården. Där framkommer att det är viktigt för de anhöriga att bli 

involverade i vården, och att de tillsammans med den sjuke får vara med och fatta 

viktiga beslut. De belyser även vikten av kontinuitet med regelbundna möten med 

samma sjukvårdspersonal för att kunna bygga en öppen och ärlig relation 

(Ewertzon, Andershed, Svensson & Lützén, 2010; Sjöblom, Wiberg, Pejlert & 

Asplund, 2008). Ewertzon et al., (2010) beskriver även att ett av de viktigaste 

fynden var att de anhöriga önskade att sjukvårdspersonalen lyssnade på dem och såg 

dem som egna individer.  

I familjefokuserad omvårdnad med systemisk grund är detta vad möten mellan 

sjuksköterskan och familjer handlar om. Genom att samarbeta med familjen och 

bjuda in till möten och dialog blir det tydligt att varje familjemedlem har ett eget 

sätt att se på världen och hantera olika problem. Både familjens medlemmar och 

sjuksköterskan tar med sig sina egna styrkor och resurser in i deras gemensamma 

relation (Benzein et al., 2012c). Förbindelsen inom och mellan olika system har stor 

betydelse för uppbyggnaden av kunskap och kompetens (Öquist, 2008).  I 
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sjuksköterskans möte med familjen blir hon en del av systemet och är med och 

formar det som sker (Benzein et al., 2012c).  

8 Slutsats och kliniska implikationer 

Att som anhörig vårda en familjemedlem med schizofreni är påfrestande både 

fysiskt och psykiskt, ibland till den grad att det leder till depression och 

självmordstankar. De anhöriga får många gånger sätta sina egna behov, sin hälsa 

och sina sociala relationer åt sidan för att ta hand om den sjuke. Utan tillräckligt 

med hjälp och stöd från professionen kan den vårdande rollen upplevas som hopplös 

och överväldigande. Detta behöver inte gälla enbart anhöriga till de med 

schizofreni. Liknande problematik kan upplevas av anhöriga som vårdar 

familjemedlemmar med andra sjukdomar. Vi anser därför att det är viktigt att vi tar 

med oss denna kunskap i vår kommande profession. Att som allmänsjuksköterskor 

oberoende av arbetsplats, inte enbart se patienten utan även övriga individer i 

familjen ökar chansen att fånga upp tidiga symtom samt motverka försämrad hälsa 

hos de anhöriga. Därför är det viktigt att sjuksköterskor i sin profession arbetar 

utifrån familjefokuserad omvårdnad där familjen ses som en helhet. Först då kan de  

anhörigas individuella behov och mående fångas upp.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det behövs ytterligare forskning på hur anhöriga i Sverige upplever 

vårdandet av en familjemedlem med schizofreni i hemmet. Detta för att få ökad 

förståelse och kunskap om hur det ser ut i vårt samhälle samt hur vi som kommande 

sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna stötta och hjälpa de anhöriga vi möter i 

verksamheten. Vi sökte även efter forskning som visade på de positiva upplevelser 

som vårdandet innebar. Då forskning ur denna vinkel var bristfällig och svår att 

finna anser vi att detta område behöver utforskas ytterligare.  
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Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet      möjlig) 
Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 
Låg Medel God 

Andel anhöriga till en person 

med schizofreni 

Ej 

undersökt 
Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5–20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 
Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) 

Ej 

acceptabel 
Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 
Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 
Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 

saknas 
Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (Max 48p) p p p p 

    p 

Grad I (hög): 80%    % 

Grad II (medel): 70%    Grad 

Grad III (låg): 60%     

 



 

IV 

 

 

Bilaga C Artikelmatris 

 

Nr Titel Författare Land, årtal & 

tidsskrift 

Syfte  Metod, urval & 

analys  

Resultat  Kvalitet  

1 Experience, attitudes, 

and perception of 

caregivers of individuals 

with treatmentresistant 

schizophrenia: a 

qualitative study  

Brain, C., Kymes, 

S., DiBenedetti, D., 

Brevig, T., & 

Velligan, D. 

USA 

(2018) 

BMC Psychiatry 

Ur ett perspektiv där 

anhöriga vårdar öka 

förståelsen för bördan vid 

schizofreni samt att 

utforska anhörigas 

uppfattningar om 

tillgängliga behandlingar.  

Kvalitativ metod. 

Strategiskt urval 

där 27 personer 

valts ut. Samtliga 

har deltagit i semi-

strukturerade 

gruppdiskussioner 

fördelat på 8 

grupper. Kvalitativ 

innehållsanalys har 

använts. 

5 teman framkom: 

- Vårdtid och ansvar. 

- Beständiga symtom på schizofreni. 

- Symtomens påverkan på anhöriga. 

- Symtomens påverkan av säkerheten 

för den sjuke och anhöriga. 

- Erfarenheter av medicinering. 

Hög  

2 Subjective experiences of 

husbands of spouses with 

schizophrenia: An 

analysis of the husbands’ 

descriptions of their 

experiences  

 

 

Mizuno, E., 

Iwasaki, M., & 

Sakai, I. 

Japan 

(2011) 

Archives of 

Psyciatric 

Nursing 

Att undersöka och förstå 

erfarenheterna hos makar 

som lever med en fru 

som har schizofreni. 

Empirisk kvalitativ 

studie. Strategiskt 

urval där 12 makar 

till fruar med 

schizofreni deltar i 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med 

innehållsanalys. 

6 teman framkom: 

- Makarnas identifiering och 

acceptans av sjukdomen. 

- Dåvarande och nuvarande 

erfarenheter av fruns sjukdom. 

- Makarnas roll och börda. 

- Det äktenskapliga förhållandet och 

fruns närvaro. 

- Sociala tillgångar och delaktighet i 

samhället. 

- Perspektiv på framtiden. 

Hög  



 

V 

 

 

 

 

Nr Titel Författare Land, årtal & 

tidsskrift 

Syfte  Metod, urval & analys  Resultat  Kvalitet  

3 Experience and the 

meaning of stigma in 

patients with 

schizophrenia spectrum 

disorders and their 

families: A qualitative 

study. 

Rezayat, F., 

Mohammadi, E., 

Fallahi-

Khoshknab, M., & 

Sharifi, V. 

Iran 

(2019) 

Japan Journal of 

Nursing science 

Att utforska 

erfarenheterna av 

stigma hos patienter 

med diagnos av 

sjukdom i 

schizofreni-

spektrum samt 

deras familj. 

Kvalitativ metod. 

Strategiskt urval där 7 

patienter och 9 

familjemedlemmar blir 

intervjuade i semi-

strukturerade intervjuer. 

Materialet transkriberas 

och analyseras med 

induktiv innehållsanalys. 

2 teman och 9 subkategorier framkom. 

- Att vara socialt avvisad. 

Känsla av att bli avvisad. 

Att vara ignorerad av andra. 

Andras ovilja att sammanbo med 

patienten eller familjemedlemmar. 

Andras rädsla för patienten. 

 

- Att bli förtryckt av andra. 

Ledsenhet över andras snokande. 

Att möta andras aggressiva beteende . 

Ledsenhet över andras missbedömning. 

Att möta andras orättvisa. 

Att bli förödmjukad och förlöjligad av 

andra.  

 

Hög  

4 Parents´experience of 

living with and caring for 

an adult son or daughter 

with schizophrenia at 

home in Ireland: a 

qualitative study. 

Mcauliffe, R., 

O’Connor, L., & 

Meagher,d. 

Irland 

(2014) 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Att utforska 

erfarenheterna hos 

föräldrar som bor 

med samt vårdar 

sina vuxna barn 

med schizofreni. 

Beskrivande kvalitativ 

design. 

Bekvämlighetsurval av 6 

personer som intervjuats 

med semi-strukturerade 

intervjuer. Materialet 

analyserades med 

eklektiskt 

tillvägagångssätt. 

4 teman framkom: 

- Den psykologiska tsunamin. 

- Omvårdnadsaktiviteter. 

- Hantering av bestående sjukdom. 

- Osäker framtid. 

Hög  



 

VI 

 

 

 

 

Nr Titel Författare Land, årtal & 

tidsskrift 

Syfte  Metod, urval & analys  Resultat  Kvalitet  

5 Unheard voices: mothers 

of adult children with 

schizophrenia speak up 

White, C. & 

Unruh, A. 

Canada 

(2013) 

Canadian 

journal of 

community 

mental health 

Hur påverkas en 

mamma när hennes 

barn blir 

diagnostiserat med 

schizofreni? 

Utforskande kvalitativ 

studie där den teoretiska 

referensramen  HOPE 

använts. 

Bekvämlighetsurval  där 

8 mammor valts ut för att 

delta i  semi-

strukturerade intervjuer. 

Induktiv ansats och 

innehållsanalys har 

använts för att analysera 

materialet. 

7 teman framkom: 

- Diagnosen: ”ett skott mellan ögonen”. 

- Den initiala behandlingen: ”en berg- 

och dalbana”. 

- att acceptera rollen som vårdare: ”en 

livstidsdom”. 

- Vårdare och….:” hans sjukdom har 

påverkat allt”. 

- Överväldigad: ” Skriker för full hals”. 

- Delad vårdbörda: ”jag är inte ensam 

längre”. 

- Gå vidare: ”jag uppskattar enkla ting”. 

Hög  

6 ”At wits´end!” 

Perspectives of hispanic 

caregivers of a family 

member with 

schizophrenia. 

Saunders, J.  USA 

(2013)  

Issues in Mental 

Health Nursing 

Att utforska 

latinamerikanska 

anhörigas 

perspektiv på att 

utföra den dagliga 

vården gentemot en 

familjemedlem med 

schizofreni. 

Kvalitativ utforskande 

design. 

Bekvämlighetsurval av 

10 mexikanska anhöriga 

som deltog i 6 intervjuer 

under 6 månader. 

Deltagarna fick betalt. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade och 

utfördes på spanska, 

dessa översattes sedan av 

utomstående översättare. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes. 

4 teman framkom: 

- Känna sig marginaliserad. 

- Söka svar. 

- Förlita sig på gud. 

- Brist på stöd. 

Hög  



 

VII 

 

 

 

 

Nr Titel Författare Land, årtal & 

tidsskrift 

Syfte  Metod, urval & analys  Resultat  Kvalitet  

7 Perceptions of subjective 

burden among latino 

families caring for a 

loved one with 

schizophrenia. 

Hernandez, M. & 

Barrio, C. 

USA 

(2015) 

Community 

Mental Health 

Journal 

Att utforska 

uppfattningar om 

den subjektiva 

bördan hos 

latinamerikanska 

familjemedlemmar 

som vårdar en 

närstående med 

schizofreni. 

Kvalitativ metod. 

Strategiskt urval där 64 

familjemedlemmar 

intervjuats med 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på spanska 

och översattes av två av 

författarna. Materialet 

analyserades med 

Grounded Theory ansats. 

 

5 teman framkom: 

- Mellanmänskliga familjerelationer. 

- Emotionell och fysisk hälsa. 

- Förlust av rollförväntningar. 

- Religion och spiritualitet. 

- Stigma. 

Hög  

8 Outcomes that matter: A 

qualitative study with 

persons with 

schizophrenia and their 

primary caregivers in 

India 

Balaji, M., 

Chatterjee, S., 

Rangaswamy, T., 

Thornicroft, G. & 

Patel, V. 

Indien 

(2012) 

Asian journal of 

Psychiatry 

Att utforska och 

identifiera utfall 

som önskas av 

personer med 

schizofreni samt 

deras primära 

vårdgivare utifrån 

deras perspektiv. 

Kvalitativ metod där 

deltagarna valts ut 

genom strategiskt urval 

på två olika platser i 

Indien. 12 patienter med 

schizofreni samt 16 

anhöriga deltog i 

djupgående semi-

strukturerade intervjuer 

på deras modersmål. 

Materialet översattes till 

engelska av utomstående 

översättare och 

analyserades med 

tematisk innehållsanalys. 

11 önskade utfall identifierades: 

- Symtom kontroll 

- Aktivitet 

- Arbete/utbildning 

- Sociala funktioner 

- Fullfölja uppgifter och åtaganden 

- Fungera självständigt 

- Kognitiv förmåga 

- Självvård 

- Klara sig utan medicin 

- Minskade biverkningar 

- Självbestämmande 

Hög  


