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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Närstående till personer med schizofreni upplever ofta en stor börda och tar i 
många fall ett stort ansvar för den sjuke personen. Nationella riktlinjer betonar vikten av att 
närstående ska involveras i den psykiatriska vården, det har dock i många fall visat sig att så 
inte är fallet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur närstående till personer med 
schizofreni har upplevt samverkan med och stöder från den psykiatriska vården, samt vilka 
önskemål de har för utformandet av samverkan och stöd i framtiden. Metod: Kvalitativ 
ansats. Intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys som metod. Resultat: Två teman och 
elva kategorier beskriver de närståendes upplevelser och önskemål angående samverkan med 
och stöd från den psykiatriska vården. Dessa två teman är Att bli tagen för given men ändå 
lämnas utanför och Brist på stöd leder till känsla av ensamhet och otrygghet. Det första temat 
symboliserar samverkan, under detta tema finns fem kategorier. Det andra temat symboliserar 
stöd och under detta tema finns sex kategorier. Slutsats: Närstående till personer med 
schizofreni har övervägande negativa upplevelser av samverkan med personal inom den 
psykiatriska vården. Styrande dokument beskriver att närstående ska involveras i patientens 
vård och behandling. För att utveckla och implementera fungerande rutiner kring detta är det 
viktigt att personalen diskuterar frågor som sekretess, bemötande, ansvar, delaktighet och 
tillgänglighet. De närstående har både positiva och negativa upplevelser av stöd från den 
psykiatriska vården, om de närståendes önskemål om hur stödet ska utformas tas tillvara i 
utvecklingsarbetet med dessa frågor kan deras otrygghet och känsla av ensamhet minska. 
Relationer, kunskap, avlastning och individanpassat stöd är viktiga områden som personal 
inom den psykiatriska vården bör diskutera. Kvalitetshöjande utvecklingsarbete inom detta 
område skulle underlätta för närstående, personal och patienter. 
   
ABSTRACT 
Background: Relatives to people with schizophrenia often experience a great burden and in 
many cases takes a lot of responsibility for the person suffering from schizophrenia. National 
guidelines emphasize the importance for relatives to be involved in mental health care, but 
unfortunately that is not always the case. Objective: The aim of this study is to investigate 
and describe how relatives to people with schizophrenia have experienced collaboration and 
support from mental health services, and what requests they might have for the future 
regarding the design of collaboration and support. Method: Qualitative approach. Interview 
based study with qualitative content analysis as a method. Results: Two different themes and 
eleven categories describing the relatives experiences and preferences regarding collaboration 
and support from mental health services. These two themes are; To be taken for granted but 
still left out and Lack of support leading to feelings of loneliness and insecurity. The first 
theme symbolizes collaboration and includes five categories. The second theme symbolizes 
support and includes six categories. Conclusion: Relatives to people with schizophrenia have 
predominantly negative experiences of collaboration with staff in psychiatric care. Governing 
documents states that relatives should be involved in patient care and treatment. To develop 
and implement successful practices around this, it is important that the staff will discuss 
issues such as confidentiality, attitude, responsibility, inclusion and accessibility. The 
relatives have both positive and negative experiences of support from mental health services. 
If regards should be taken to the relative’s requests about how the support should be designed, 
their insecurities and feelings of loneliness would decrease. Relationships, knowledge, relief 
and personalized support are crucial areas that should be discussed by the staff in psychiatric 
care. Quality improvement and development in this area would make it easier for relatives, 
staff and patients. 
 
Nyckelord/Keywords: Schizophrenia, relatives, social network, collaboration, support. 
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BAKGRUND 

Schizofreni 

Tjugofyra miljoner människor över hela världen är drabbade av schizofreni, ungefär sju av 

tusen vuxna personer drabbas, mestadels i åldersgruppen 15-35 år. Prevalensen är relativt hög 

trots att incidensen är låg (3 av 10000), detta beror på att sjukdomen i många fall har ett 

kroniskt förlopp (WHO, 2014). Livstidsrisken för att insjukna i schizofreni är cirka en procent 

världen över, i Sverige finns det 30000-40000 personer med en schizofrenidiagnos som 

behöver vård och stödinsatser från samhället (Herlofson et al., 2010). 

   Schizofreni är ett psykotiskt syndrom, det innebär att den drabbade personen har en 

förändrad verklighetsuppfattning. Symtombilden är varierande och så även sjukdomsförloppet 

(Herlofson et al., 2010). De karaktäristiska symtomen vid schizofreni är vanföreställningar, 

hallucinationer, desorganiserat tal, desorganiserat eller katatont beteende samt negativa 

symtom, såsom affektstörningar, kognitiv dysfunktion och initiativlöshet. För att diagnosen 

ska kunna ställas krävs att tecken på sjukdom har förekommit kontinuerligt under sex 

månaders tid samt att de karaktäristiska symtomen förekommit under minst en månad av 

denna period. Det finns olika undergrupper av schizofreni, vilka definieras av den 

dominerande symtomatologin som förekommer när bedömningen genomförs, exempel på 

dessa undergrupper är paranoid schizofreni och kataton schizofreni (American Psychiatric 

Association, 2000).  

   Den rekommenderade behandlingen för schizofreni är en kombination av antipsykotiska 

läkemedel (Socialstyrelsen, 2014) och psykosociala insatser (Socialstyrelsen, 2011). 

   Personer som utvecklar schizofreni upplever ett svårt lidande (WHO, 2014). Enligt Möller 

(2004) spelar negativa symtom en stor roll vid schizofreni eftersom det ofta är dessa symtom 

som kan relateras till nedsatt funktionsförmåga. Sjukdomen leder till svår 

funktionsnedsättning hos många av de personer som drabbas (Herlofson et al., 2010). Resultat 

från en studie genomförd i Iran (Goreishizadeh, Mohagheghi, Farhang & Alizadeh, 2012) 

visar en hög prevalens (98,1 %) av psykosociala funktionsnedsättningar hos personer med 

schizofreni. De vanligast förekommande psykosociala svårigheterna i denna studie är inom 

följande områden; social funktion, arbete, personlig hälsa, utbildning och familj.        

   Funktionsnedsättning leder ofta till oförmåga att tjäna sitt livsuppehälle på grund av 

oförmåga att sköta arbete eller avbrutna studier (WHO, 2014). Detta gör i sin tur att personer 

med schizofreni i många fall är beroende av anhöriga för stöd (Dixon, Adams & Lucksted, 

2000). 



 2 

Begreppsförklaring 

Anhörig/närstående 

I socialstyrelsens termbank (2014) definieras begreppet anhörig som en person som är 

medlem i familjen, en anhörig kan också vara en nära släkting till en själv eller annan 

familjemedlem. Begreppet närstående definieras som en person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till. 

   I detta examensarbete kommer begreppet närstående genomgående att användas, detta för 

att undvika begreppsförvirring. 

 

Samverkan 

I en utvärdering från Lunds universitet (Johansson, 2008) beskrivs samverkan som ett begrepp 

med åtskilliga definitioner som ofta blandas ihop med liknande termer, exempelvis 

samordning och samarbete. Denna förvirring kring begreppet förekommer såväl inom 

forskningen som inom myndigheter och offentliga utredningar. Samverkan kan delas in i två 

delar; formell och informell. I formell samverkan står strukturella faktorer såsom antalet 

deltagare eller den sociala kontexten i fokus. Den informella samverkan har ett mer 

känslomässigt och psykologiskt perspektiv, där handlar det om värderingar, uppfattad status 

och legitimitet. I socialstyrelsens rapport Strategi för samverkan (2007) har man valt att citera 

följande definition av begreppet samverkan; ”någon eller några tillför sina specifika resurser, 

kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” 

(s.11). 

   Det är avgörande att samverkan kommer till stånd och bildar en helhet för att resultaten ska 

bli synliga, detta gäller i synnerhet där det krävs samordnade insatser kring en sammansatt 

problematik. En fungerande samverkan är positiv också i den mening att ett nära samarbete 

mellan olika instanser anses öka kompetensen och förmågan till helhetssyn. Men det finns 

även vissa svårigheter när det gäller samverkan, exempelvis om de parter som ska samverka 

på grund av skillnader avseende intressegrupper, människosyn och kunskapstradition har 

olika ideologiska särdrag eller normer. En möjlig nackdel med samverkan är att målgruppen 

för samverkan kan känna sig kontrollerad och övervakad eftersom alla fokuserar på den, 

kontrollen av målgruppen ökar således (Johansson, 2008). 

    

Stöd 

I socialstyrelsens rapport Anhörig 300 (2002) menar man att de stödinsatser som riktas mot 

vårdtagaren ofta även innebär att den anhöriges situation underlättas. Men man tydliggör även 
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att det krävs insatser som riktar sig direkt till den anhörige, samt att varje anhörig har 

individuella behov. Det som dock tycks vara gemensamt för många är en önskan om att 

genom avlösning få möjlighet till lättnad i en svår situation och bundenheten. Många har även 

behov av samtal, både enskilda och i grupp med andra i liknande situationer.  

   Enligt socialtjänstutredningens slutbetänkande (SOU 1999:97) handlar syftet med 

anhörigstöd bland annat om att de anhörigas situation ska synliggöras, att utbrändhet hos 

anhöriga ska förebyggas, att de anhörigas livskvalitet ska förbättras samt att relationen mellan 

vårdtagare och anhörig ska bevaras/förbättras.  

   Enligt Bernler och Johnsson (2001) finns det sociala stödet i olika former, exempelvis i 

stödjande nätverksrelationer, subjektiva upplevelser av stöd samt i direkt stödjande 

handlingar. Till stödjande handlingar räknas emotionellt, kognitivt och instrumentellt stöd, hit 

räknas också den materiella och praktiska hjälp som riktar sig mot problemlösning, råd, 

information och förmedling av kunskap. 

   För att förebygga ohälsa hos närstående kan stödinsatser med fördel sättas in tidigt, då bör 

även beaktas att olika former av stöd kan vara relevanta, både individuellt inriktade 

stödinsatser och allmänt inriktade stödinsatser. Exempel på individuellt inriktade stödinsatser 

är avlösning, personligt stöd samt ekonomisk ersättning, exempel på allmänt inriktade 

stödinsatser är utbildningar och andra informationsinsatser (Lundh & Nolan, 2002). 

   Närståendestöd kan även delas in i direkt och indirekt stöd, detta beror då på om insatserna 

är direkt riktade till den närstående eller om insatserna riktar sig till vårdtagaren 

(Socialstyrelsen, 2002).  

 

Aktuell forskning 

I Sverige och även internationellt har det under de senaste decennierna pågått en process som 

syftar till att minska den psykiatriska institutionsvården, ett exempel ur denna process är 

psykiatrireformen. Till följd av denna omorganisation tar de närstående ett större ansvar för 

omsorgen av sina sjuka (Socialstyrelsen, 1992). 

   I en jämförande kvantitativ studie angående samverkan med personalen inom den 

psykiatriska vården visar resultatet att närstående till personer som skrevs in för vård för 

första gången i högre grad än närstående till personer med flera tidigare vårdtillfällen upplever 

att de i tillräckligt hög grad varit delaktiga i vården (43 % respektive 33 %). De närståendes 

upplevelse av att ha fått stöd från personalen gav liknande resultat (31 % respektive 21 %) 

(Östman, 2004). En annan studie (Östman, Wallsten & Kjellin, 2005) visar att partners till de 
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sjuka personerna i högre grad än andra närstående upplever att de i tillräckligt hög grad har 

varit delaktiga i vården. 

   Resultat från en kvalitativ studie visar att när behov av kontakt med den psykiatriska vården 

uppstår upplever närstående att de inte bara behöver övertyga sina sjuka närstående om att de 

behöver vård utan även vårdpersonalen, ofta inom primärvården (Jungbauer, Wittmund, 

Dietrich och Angermeyer, 2004).   

   Milliken och Northcott (2003) visar resultat där närstående beskriver att läkare och personal 

sällan konsulterar dem eller ens lyssnar på dem trots att de anser sig känna sina barn bättre än 

någon annan. Detta återkommer i en kvalitativ studie av Crisanti (2000) där närstående 

beskriver att de vid kontakt med vården känner sig nedlåtna och att deras åsikt inte räknas. De 

upplever också frustration då de kriterier som krävs för att få sitt barn under vård på sjukhus 

ansågs onödiga. De närstående känner sig som offer och upplever att de blir dömda för att 

deras barn har en svår psykisk sjukdom. Resultat från en tidigare kvalitativ studie av 

Jungbauer och Angermeyer (2002) visar att närstående upplever att läkarna saknar 

engagemang och att utlovat samarbete med närstående uteblir.  

   Svensk kvantitativ forskning angående närståendes förväntningar och erfarenheter av 

bemötandet från personal inom den psykiatriska vården visar att öppenhet, bekräftelse, 

samverkan och kontinuitet är aspekter som värderas högt. Resultat från samma studie visar 

dock att en stor andel av de närstående rapporterar en låg grad av överensstämmelse mellan 

förväntningar och erfarenheter av bemötande (Ewertzon, Andershed, Svensson & Lützen, 

2011). 

   Clarke (2006) menar att ärlig och tydlig kommunikation är väsentlig för en god relation, 

hon skriver att hennes förtroende för personalen som vårdade hennes son sjönk när de gav 

selektiv information om neuroleptika. Hon beskriver en känsla av att inte ha rätt till 

deltagande i dialogen kring effekterna av behandlingen gällande hennes son och att hon inte 

var värdefull när behandlingen skulle utvärderas. Clarke beskriver även att en sjuksköterska 

efter att ha konfronterats angående detta ”smälte” och att sjuksköterskan sedan började 

engagera sig, efter det upplevde Clarke att hon blev behandlad som en viktig person i sonens 

vård. Hon beskriver att det finns personal som sticker ut från mängden, det är de som är 

intresserade av hennes upplevelser och erfarenhet som en mor.  

   Kvantitativ forskning kring närståendes erfarenhet av samverkan med personal inom den 

psykiatriska vården visar att en stor del av de närstående har upplever negativt bemötande, 

vilket indikerar brist på samverkan och bekräftelse från personalen. Närstående rapporterar att 

de upplever känslor av att lämnas utanför den professionella vården. Ett svagt samband 
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mellan upplevelse av bemötande och den upplevda känslan av utanförskap finns (Ewertzon, 

Lützen, Svensson & Andershed, 2010). 

   Metoder för familjeinterventioner beskrivs i en reviewartikel (Dixon et al., 2001), dessa har 

utvecklats för att involvera familjemedlemmar i patientens vård och behandling. Principer för 

det kliniska arbetet med närstående till svårt psykiskt sjuka personer beskrivs och målet med 

arbetet är bästa möjliga vård för patienten och att minska de närståendes lidande. 

    Resultat från en kvantitativ studie om personalens upplevelser av kontakter med närstående 

visar att arbetet med att kontakta närstående inte alls är krävande, dessutom är det uppskattat 

av de närstående och anses vara till hjälp i vården (Dixon, Lucksted, Stewart & Delahanty, 

2000).  

   I en studie av Jungbauer et al. (2004) beskrivs hur partners till personer med schizofreni 

upplever att deras partner ofrivilligt skrivs in på sjukhus. Deras första intryck markeras av 

chock när deras partner blir medicinskt immobiliserad och förflyttad medan de står och ser på 

med starka känslor av skuld, skam och misslyckande. I en studie av Crisanti (2000) 

intervjuades mödrar till personer med schizofreni angående deras upplevelse av ofrivilliga 

inläggningar på sjukhus. Resultatet visar att mödrarna är oroliga för hur det ska gå för deras 

barn när de själva går bort, denna oro grundar sig i att de upplever att det fanns många hinder 

för att en ofrivillig inläggning på sjukhus ska genomföras. 

   I en studie (Milliken & Northcott, 2003) beskriver föräldrar hur de stöter på barriärer i form 

av lagar. Denna upplevelse beskrivs i situationer där de förstår att deras inflytande över deras 

barns vård är begränsad eftersom barnens ålder gör att de är myndiga och därför ansvariga för 

sina egna beslut. Föräldrarna fick även lära sig att när en psykotisk person förlorar sin rätt till 

självbestämmande är det sjukvårdspersonalen och inte föräldrarna som fattar beslut om 

vården.   

   En svensk kvantitativ studie (Östman et al., 2005) syftade till att undersöka skillnader i 

upplevd börda och grad av samverkan för närstående till personer med olika psykiatriska 

diagnoser och olika relationer till den drabbade personen. Resultatet visar att närstående till 

personer med psykiatriska sjukdomar upplever börda inom många aspekter, såsom arbete, 

fritid, socialt liv, våld, oro för självskada eller suicid, egen psykiatrisk problematik samt 

relationsproblem. Närstående till personer med psykossjukdomar skiljer inte ut sig i 

jämförelse med andra sjukdomsgrupper. Partner i högre grad än andra närstående upplever 

behov av eget stöd. Syskon och vuxna barn till den drabbade upplever att de mer sällan än 

andra närstående erhåller det stöd de behöver från den psykiatriska vården, vidare tyder 
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resultaten på att föräldrar till drabbade är de som i störst utsträckning upplever att deras behov 

av stöd har tillgodosetts.  

   En tidigare beskriven studie visar att närstående upplever att personalen inte informerar dem 

tillräckligt om sjukdomen, behandlingen och prognosen. De upplever även att den information 

de får ofta presenteras som om de är ointelligenta eller att personalen döljer viss information 

(Jungbauer & Angermeyer, 2002). Enligt Milliken och Northcott (2003) uttrycker vissa 

föräldrar i deras kvalitativa studie att det bara beror på tur om de lär sig någonting om 

sjukdomen av deras barns läkare, medan andra har läkare som är hjälpsamma och ärliga när 

de ger information. Många föräldrar känner behov av praktiska råd från andra i liknande 

situationer och söker sig till stödgrupper. Där får de kontakt med empatiska personer som de 

kan prata ärligt och öppet med, detta gör att de inte längre behövde sörja ensamma. En 

förälder beskriver att han fortfarande kan känna sig ledsen och modfälld men att han inte 

längre känner djup förtvivlan. 

   Psykoedukation för familjemedlemmar till personer med svår psykiatrisk sjukdom är en 

evidensbaserad åtgärd som har visat sig minska antalet återfall i sjukdom samt 

återinskrivningar på sjukhus. Andra positiva effekter som rapporteras är ökat välbefinnande 

hos de närstående, ökat deltagande i yrkesinriktad rehabilitering för patienterna samt 

minskade kostnader för vården. Denna åtgärd är dock i begränsad utsträckning implementerad 

i den kliniska verksamheten (Dixon et al., 2001). 

   I en kvantitativ studie från Amerika (Chen & Greenberg, 2004) undersöktes de positiva 

aspekterna av att vårda en närstående med schizofreni och hur dessa upplevelser influerades 

av formellt och informellt stöd. Resultatet visar att formellt stöd från personal inom den 

psykiatriska vården, exempelvis information och att ses som en samarbetspartner i vården, 

samt informellt stöd från exempelvis andra närstående eller anhörigföreningar har ett 

signifikant positivt samband med de positiva aspekterna av att vårda en sjuk närstående. 

Liknande resultat framkommer i en kvantitativ studie från Italien (Magliano, Marasco, 

Fiorillo, Malangone, Guarneri & Maj, 2002) där syftet var att undersöka sambandet mellan 

upplevd börda och stöd från personal inom den psykiatriska vården samt stöd från det sociala 

nätverket. Den upplevda bördan i familjen samvarierar med den sjuke personens grad av 

funktionsnedsättning och symtom samt med stöd från professionella och det sociala nätverket. 

Stödet från den psykiatriska vården innebär i denna studie psykosociala interventioner och 

familjestöd. 

   I en interventionsstudie (Yamaguchi, Takahashi, Takano & Kojima, 2006) framkommer att 

ett psykoedukationsprogram för närstående som innefattade tre till fyra tillfällen signifikant 
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minskar de närståendes upplevelse av ångest, börda och stress. Liknande resultat framkommer 

i en tidigare interventionsstudie (Berglund, Vahle & Edman, 2003) där de närstående som 

genomgick ett psykoedukationsprogram visar signifikant lägre grad av börda jämfört med de 

närstående som erhöll konventionellt närståendestöd.   

   I Czuchta och McCays studie (2001) med både kvalitativ och kvantitativ design påvisas ett 

statistiskt signifikant samband mellan ökad stigmatisering gentemot psykiskt sjuka och 

föräldrarnas upplevda börda. Angermeyer, Schulze och Dietrich (2003) presenterar resultat 

från en kvalitativ studie där det framkommer att samhällets bild av psykiskt sjuka är en orsak 

till stigmatisering. Medias bild av psykiskt sjuka och associationer till våld och farligt 

beteende anses ligga bakom detta. I en studie av Milliken och Northcott (2003) visar det sig 

att de flesta föräldrarna till personer med schizofreni initialt lärde sig om sjukdomen genom 

media. I resultatet från studien genomförd av Angermeyer et al. (2003) framkommer att 

okunnighet och brist på information, ojämnställd acceptans för psykiskt och fysiskt sjuka, 

brist på förståelse för upplevelsen av psykisk sjukdom och samhällets bristande resurser för 

psykiskt sjuka ses som bidragande orsaker till stigmatisering. Att ordet schizofreni används 

som en metafor för avvikande beteende anses av de närstående vara en risk för att personer 

med schizofreni ska förknippas med obegripligt och motsägelsefullt beteende. I samma studie 

presenterade de närståendes förslag på hur stigmatiseringen skulle kunna reduceras, 

utbildning och information i media, ökat stöd för de sjuka och deras anhöriga, förbättrad 

utbildning för sjukvårdpersonal och mer utbildning om schizofreni i skolorna föreslogs. 

Dessutom anses ökad kontroll och handledning inom den psykiatriska vården viktigt. 

 

Teoretisk referensram 

Betty Neuman har konstruerat en holistisk, flexibel systemmodell som fokuserar på levande, 

öppna system (Neuman, 1996; Neuman & Fawcett, 2002). På personnivå beskriver hon 

klienten/klientsystemet som att klienten är ett öppet system i ständig interaktion med sin 

omgivning. Det finns fyra dimensioner inom denna personnivå, dessa är; individuell, familj, 

samhälle och sociala frågor (Fawcett, 2000). 

   Då föreliggande studie syftar till att beskriva närståendes upplevelser och önskemål om 

samverkan och stöd är Neumans systemmodell relevant som teoretisk referensram. Detta 

eftersom modellen fokuserar på individen som en del av ett system, i detta fall kan närstående 

definieras som klienten/klientsystemet och modellen kan då appliceras på de närståendes 

upplevelser och önskemål.  
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   I modellen definieras hälsa enligt följande; hälsa för klientsystemet är det samma som 

optimal stabilitet i systemet, den högsta möjliga graden av välmående vid en given tidpunkt 

(Fawcett, 2000). Neuman fokuserar på klientsystemets välmående i relation till stressorer från 

omgivningen och reaktioner på dessa stressorer (Fawcett, 2000; Neuman & Fawcett, 2002). 

Klientsystemet består av interagerande variabler, som samverkar i harmoni. Fem dimensioner 

av interagerande variabler beskrivs, dessa variabler är; psykologiska, fysiologiska, 

sociokulturella, utvecklande och spirituella (Fawcett, 2000).  

   Tre typer av omgivningar beskrivs i modellen. Intern består av alla krafter eller samspelande 

influenser som finns inom gränserna för det definierade klientsystemet. Extern består av alla 

krafter eller samspelande influenser som finns utanför klientsystemet. Skapad omgivning 

representerar ett öppet system som utbyter energi med både den interna och den externa 

omgivningen, denna omgivning ses som ett symboliskt uttryck för systemets helhet och 

skapas undermedvetet av klientsystemet (Fawcett, 2000).  

   Tre olika typer av försvar ingår i modellen. Den normala försvarslinjen är klientsystemets 

normala nivå av välmående. Den flexibla försvarslinjen fungerar som en försvarsbuffert för 

klientsystemet. Motståndslinjerna är en skyddande mekanism som försöker stabilisera 

klientsystemet. 

   I modellen definieras begreppet stressorer som spänningsproducerande stimuli som medför 

en potentiell risk för att skapa instabilitet i systemet (Neuman & Fawcett, 2002). Tre typer av 

stressorer beskrivs. Intrapersonliga stressorer ses som interna krafter i omgivningen som 

uppstår inom klientsystemets ramar. Interpersonliga stressorer är externa krafter i 

omgivningen som uppstår i närheten, men utanför klientsystemet. Extrapersonliga stressorer 

är externa krafter i omgivningen som uppstår långt utanför klientsystemet (Fawcett, 2000; 

Neuman & Fawcett, 2002).  

   Begreppet prevention som intervention kan relateras till sjuksköterskans kliniska 

omvårdnadsarbete. I modellen beskrivs tre dimensioner av prevention; primär, sekundär och 

tertiär. Primär prevention handlar om att behålla klientsystemets välmående genom att 

förhindra riskfaktorer och minska stress. Sekundär prevention relateras till interventioner som 

syftar till att minska de skadliga effekterna av en reaktion mot stressorer. Tertiär prevention 

innebär interventioner som skyddar klientsystemet under återhämtningsprocessen (Fawcett, 

2000). 
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Figur 1 Neumans systemmodel (Fawcett & Neuman, 2002).   

  

Sjuksköterskans uppgift och ansvar  

En genomgång av forskningen visar att närståendes behov av stöd är stort och att deras 

erfarenheter tyder på att behoven inte i tillräcklig utsträckning tillgodoses av personal inom 

den psykiatriska vården. Samverkan med närstående är en viktig aspekt i arbetet inom den 

psykiatriska vården, den kan underlätta för patienten men även för personalen. 

   I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) står att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med närstående på ett 

respektfullt, empatiskt och lyhört sätt. Sjuksköterskan ska undervisa och informera inte bara 

patienten utan också närstående både individuellt och i grupp samt försäkra sig om att 

närstående förstår den information som ges. I kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008) står att specialistsjuksköterskan i mötet med närstående ska 

medverka till fördjupad kunskap för att minska lidande och främja hälsa.  

   Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård har ansvar för att utifrån ett 

helhetsperspektiv involvera patienten och dennes nätverk (Psykiatriska riksföreningen och 

Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan ska ha en dialog med patienten och de 
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närstående och stötta och vägleda dem för att delaktigheten i vården ska bli optimal. Därtill 

hör även att tillvarata patientens och närståendes kunskaper och erfarenheter samt att utifrån 

deras önskemål och behov föra deras talan i vården (Socialstyrelsen, 2005). 

   En kvalitativ studie från Thailand (Kertchok, Yunibhand & Chaiyawat, 2011) syftade till att 

utforska relationen mellan specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård och närstående till 

personer med schizofreni. Resultatet visar en social process där en ny helhet skapas, detta sker 

i fyra steg. De fyra stegen är att skapa förtroende, stärka anknytningen, befrämja 

beredvilligheten till vård och att tillhandahålla stöd. Specialistsjuksköterskan använder olika 

strategier för att uppnå dessa steg, exempel på dessa strategier är att visa respekt, 

kommunicera tydligt, skapa förståelse genom att förklara patientens beteende, utvärdering och 

diskussion samt att ge möjlighet till alternativa stödinsatser inom vården men även utanför. 

 

Problemformulering 

Många personer med schizofreni är beroende av sina närstående för stöd och i många fall ger 

de närstående ett omfattande stöd (Dixon, Adams et al., 2000). Närstående är därför en stor 

resurs både för den sjuka personen och för den psykiatriska vården, de bör därför ses som en 

viktig del i vården och mötas med respekt (Socialstyrelsen, 2011). 

   Tidigare studier visar dock att närstående riktar kritik mot den psykiatriska vården. 

Bristfällig information (Jungbauer & Angermeyer, 2002; Milliken & Northcott, 2003) och 

bristfällig samverkan med närstående (Milliken & Nothcott, 2003; Crisanti, 2000; Jungbauer 

& Angermeyer, 2002) är exempel på kritiserade områden inom den psykiatriska vården. 

   I rapporten Så vill vi ha det (SOU, 2006:6) som utarbetats av nätverket Nationell samverkan 

för psykisk hälsa, redovisas patient- brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd 

och behandling inom psykiatriområdet. Rapporten Så vill vi ha det (SOU, 2006:6) är nationell 

och täcker ett brett område.  

   Då tidigare forskning främst beskriver närståendes erfarenheter och i begränsad utsträckning 

fokuserar specifikt på de närståendes önskemål angående samverkan och stöd ansågs det 

viktigt att genomföra en studie som syftar till att undersöka de närståendes önskemål och de 

erfarenheter de grundar sig i. Detta för att tydliggöra de närståendes åsikter så att dessa åsikter 

ska kunna ligga till grund för att utveckla arbetet med att involvera och stödja närstående till 

personer med schizofreni inom den psykiatriska vården. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur närstående till personer med schizofreni upplever att 

samverkan med och stödet från den psykiatriska vården tidigare fungerat, samt att undersöka 

hur de närstående vill att samverkan och stöd ska utformas i framtiden.  

 

Frågeställningar 

- Hur upplever närstående till personer med schizofreni att samverkan med personalen inom 

den psykiatriska vården tidigare har fungerat och hur vill de att det ska fungera i framtiden? 

- Hur upplever närstående till personer med schizofreni stödet de fått från den psykiatriska 

vården och hur vill de att stödet ska fungera i framtiden? 

 

METOD 

Design 

En kvalitativ ansats med deskriptiv design (Polit & Beck, 2008) valdes för att uppnå syftet 

med studien. Som metod för analysprocessen valdes kvalitativ innehållsanalys (Krippendorff, 

1980) så som den har beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen syftar 

till att förstå data som ett symboliskt fenomen genom att producera överförbara och giltiga 

slutsatser utifrån kontexten (Krippendorff, 1980). Kvalitativ innehållsanalys är en metod som 

används för att analysera material i textform (Burnard, 1991; Graneheim & Lundman, 2004) 

Denna metod valdes då den ger möjlighet till analys av materialet på flera nivåer, det ger 

möjlighet för djupare förståelse av det studerade ämnet.  

   Karaktäristiskt för denna metod är att den fokuserar på det valda ämnet och dess kontext 

och betonar likheter och skillnader i kategorier och teman. Metoden innefattar både manifest 

och latent analys. Manifest handlar om att beskriva det texten berättar på ett textnära sätt, det 

presenteras ofta i kategorier medan latent handlar om en tolkning av det underliggande 

budskapet i texten och presenteras i teman. Metoden kan användas för att analysera olika 

typer av data och för analyser på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Tillvägagångssätt 

Föreliggande studie startade som en del i ett närståendeprojekt vid psykosenheten på ett 

mellansvenskt sjukhus, detta är anledningen till missivbrevens utformning. Vid slutförandet 

var studien dock fristående. 
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   Skriftligt tillstånd för att genomföra studien inhämtades från ansvarig verksamhetschef. En 

ansökan om etiskt godkännande skickades till det forskningsetiska rådet vid det aktuella 

lärosätet, vilka i sin tur godkände studien. 

   Personal på en öppenvårdsmottagning i Mellansverige konsulterades för stöd i att identifiera 

patienter med närstående som utifrån studiens variabler för urvalsprocessen ansågs aktuella att 

tillfråga om deltagande i studien. Efter att patienten lämnat information om sin närstående (se 

bilaga 1) kontaktade författaren de närstående genom att skicka ett missivbrev (se bilaga 2). 

Författaren tillfrågade sedan de närstående om deltagande i studien genom telefonkontakt 

ungefär en vecka efter att missivbrevet skickats ut.  

   De informanter som rekryterades genom en närståendeförening erhöll skriftlig information 

om studien samt deltagande via ett missivbrev (se bilaga 3). 

 

Urval 

Urvalsmetoden maximum variation sampling som används i kvalitativ forskning (Polit & 

Beck, 2008) tillämpades i urvalsprocessen, denna metod valdes för att inkludera informanter 

med så varierande egenskaper som möjligt. Den grupp av informanter som denna studie 

fokuserade på var närstående till personer med schizofreni. Följande variabler för de 

närstående användes för att uppnå maximal variation i urvalet; relation till patienten, ålder 

samt kön. För att möjliggöra maximum variation sampling involverades två erfarna 

sjuksköterskor med god kännedom om patienterna på öppenvårdsmottagningen och 

tillsammans med författaren utarbetades ett underlag för vilka patienter/närstående som skulle 

tillfrågas. 

   Studiedeltagare rekryteras genom att patienter som besökte psykosenhetens 

öppenvårdsmottagning vid ett Mellansvenskt sjukhus informerades om studien och 

tillfrågades om att lämna skriftlig information om vem deras närstående var, samt 

kontaktuppgifter till denna person. De närstående kontaktades sedan av författaren och 

tillfrågades om deltagande i studien. Urvalsprocessen fortgick till dess att samtliga personer 

som valts ut utifrån tidigare angivna variabler hade tillfrågats (24 patienter vid 

öppenvårdsmottagningen). Av dessa valde femton personer att svara på missivbrevet (se 

bilaga 1), varav sex personer valde att deras närstående inte skulle få information om studien. 

Genom informerat samtycke godkände nio personer att kontakt togs med deras närstående. Av 

dessa nio närstående tackade tre personer genom informerat samtycke (se bilaga 2) ja till 

deltagande i studien och intervjuer genomfördes. 
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   Då tre informanter ansågs vara ett för litet underlag för att genomföra studien kontaktades 

ordföranden i en förening i Mellansverige för närstående till personer med schizofreni. Denna 

person informerades om studien och dess syfte, i sin tur skickade sedan denna person ut 

missivbrev (se bilaga 3) till medlemmar i föreningen. Denna urvalsprocess resulterade i att 

fem personer genom informerat samtycke tackade ja till deltagande i studien, intervjuer 

genomfördes med dessa personer.  

 

Tabell 1 Informanternas bakgrundsinformation utifrån variabler för urvalet. 

Intervju Relation till patienten Kön  Ålder 

1 Partner Kvinna 48 

2 Syskon Kvinna 53 

3 Förälder Kvinna 74 

4 Förälder Kvinna 69 

5 Förälder Kvinna 71 

6 Förälder Kvinna 84 

7 Förälder Kvinna 63 

8 Syskon Kvinna 72 

 

Datainsamlingsmetod   

I denna studie valdes intervjuer som datainsamlingsmetod då detta ansågs vara den mest 

relevanta metoden för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Semistrukturerade 

intervjuer (Polit & Beck, 2010) med intervjuguide (se bilaga 4) valdes, detta för att säkerställa 

att specifika ämnen togs upp i samtliga intervjuer. 

   En provintervju genomfördes och intervjuguiden utvärderades därefter, inga ändringar 

genomfördes. Provintervjun inkluderades ej i analysen.  

   De åtta intervjuerna genomfördes under perioden augusti 2008 – mars 2009, intervjuerna 

var semistrukturerade (Polit & Beck, 2008) och genomfördes med stöd av en intervjuguide (se 

bilaga 4).  Intervjuerna genomfördes av författaren på en tid och plats som informanten själv 

valde, fem av intervjuerna genomfördes per telefon. Innan intervjuerna startade kontrollerade 

intervjuaren att informanten fått missivbrevet samt läst detta, därefter gavs upprepad muntlig 

information om studien, frivilligheten i deltagandet och hanterandet av materialet. Därefter 

ställdes inledande frågor om bakgrundsvariabler (se tabell 1), dessa spelades inte in utan 

noterades skriftligt. 
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   Samtliga intervjuer spelades in med en digital diktafon, intervjuerna varade mellan 15 och 

98 minuter (medellängd 54 minuter). Intervjuerna transkriberades ordagrant och det empiriska 

materialet som legat till grund för den kvalitativa analysen har varit dessa transkript 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). Det totala materialet består av åtta 

intervjuer som omfattar sju timmar, 15 minuter och 32 sekunder. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kontakt med närstående möjliggjordes genom att initialt involvera patienter som besökte 

öppenvårdsmottagningen. Då dessa personer och även de närstående befann sig i en viss 

beroendeställning till kliniken skickades en ansökan om etiskt godkännande till det etiska 

rådet vid det aktuella lärosätet. 

   Deltagare i studien informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte och om att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas, detta för att säkerställa kravet om 

informerat samtycke. Informanterna informerades om att materialet skulle kodas och 

behandlas konfidentiellt. Allt material kodades för att säkerställa att intervjuare var den enda 

som hade vetskap om vilka informanterna var, detta var viktigt för att säkerställa kravet om 

konfidentialitet (Codex, 2014). 

   Författaren arbetade vid det aktuella sjukhuset under tiden för datainsamlingen, så för att 

minska risken för att de närstående skulle uppleva att de befann sig i en beroendeställning 

gentemot författaren inkluderades endast närstående till personer som vårdats inom 

slutenvården tidigare än januari 2007. Genom att använda detta inklusionskriterium 

minimerades risken för att författaren och informanten hade träffats tidigare i en vårdare-

/närståendesituation.  

   Gällande det material som samlades in under intervjuerna säger lagen om etikprövning av 

forskning som rör människor (2003:460) att den data som insamlats innan det informerade 

samtycket dragits tillbaka får användas i forskningen (Raduu, 2005). Av de åtta informanterna 

har ingen dragit tillbaka sitt informerade samtycke. 

 

Bearbetning och analys 

Materialet analyserades utifrån metoden kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Det transkriberade materialet genomlästes upprepade gånger för att intervjuaren skulle 

bekanta sig med materialet. Sedan delades materialet upp i meningsbärande enheter, det 

innebär att texten delades upp utifrån aspekter som relaterade till studiens syfte och 
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frågeställningar. Detta gjordes genom att enheterna markerades manuellt i texten för att sedan 

läggas i en tabell.  

   De meningsbärande enheterna kondenserades sedan, vilket innebar att texten förkortades 

samtidigt som kärnan bevarades, de kondenserade enheterna fördes in i nästkommande 

kolumn i tabellen. De kondenserade meningsbärande enheterna jämfördes sedan och skiljdes 

ut med avseende på vilken aspekt av studiens syfte de svarade mot, de betecknades med koder 

som beskrev innehållet.  

   I nästa steg jämfördes koderna med avseende på likheter och olikheter utifrån studiens syfte 

och frågeställningar, detta ledde fram till att koderna grupperades i 36 olika subkategorier 

utifrån att de bedömdes handla om samma sak. Subkategorierna studerades sedan utifrån ett 

större perspektiv och sammanfördes i elva kategorier.  

   Utifrån innehållet i kategorierna delades dessa in i två innehållsareor med utgångspunkt i 

studien frågeställningar. De kategorier som handlade om samverkan bildade en area och de 

kategorier som handlade om stöd bildade en area. Kategorierna i de olika areorna färgkodades 

manuellt för att skapa översikt samt för att underlätta vid redovisning av resultatet. 

   Under hela denna process togs hänsyn till studiens kontext (Graneheim & Lundman, 2004) 

genom att studiens syfte fanns på alla sidor i den tabell som författaren använde för att skapa 

struktur under analysprocessen. Detta underlättade arbetet med att hålla fokus på det viktiga i 

materialet. De elva kategorierna representerar det manifesta resultatet av studien, det 

underliggande budskapet i kategorierna formulerades till två teman, vilka utgör det latenta 

resultatet av studien. 

 

RESULTAT 

Under analysprocessen av de åtta intervjuerna identifierades två teman och elva kategorier, 

dessa kommer nedan att presenteras utifrån studiens frågeställningar.  

    

Tabell 2 Översikt av studiens teman och kategorier. 

Teman 

Att bli tagen för given, men ändå lämnas 

utanför 

Brist på stöd leder till känsla av ensamhet 

och otrygghet 

Kategorier i respektive teman 

Sekretess Relationer 

Bemötande Kunskap 
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Ansvar Avlastning 

Delaktighet Individanpassat stöd 

Tillgänglighet Brist på stöd 

 Stöd utanför vården 

  

Under varje kategori beskrivs först den närståendes upplevelse av samverkan och stöd, sedan 

presenteras resultatet med avseende på hur de närstående vill att samverkan och stödet ska se 

ut i framtiden. 

 

Samverkan 

I processen med att besvara studiens första frågeställning framkom ett tema och fem 

kategorier. Temat är Att bli tagen för given, men ändå lämnas utanför, kategorierna under 

temat är sekretess, bemötande, ansvar, delaktighet och tillgänglighet. 

 

Att bli tagen för given, men ändå lämnas utanför 

Temat innehåller de närståendes positiva och negativa upplevelser av att samverka med 

personal inom den psykiatriska vården samt beskrivningar av hur de vill att samverkan med 

den psykiatriska vården ska fungera.  

 

Sekretess 

Närstående upplevde sekretesslagen som ett hinder vid samverkan med personal inom den 

psykiatriska vården. De närstående beskrev att det är svårt att få information när den sjuke 

personen är myndig och att lagen är ett hinder för ömsesidigt informationsutbyte mellan 

närstående och personal. En närstående beskrev hur den ensidiga sekretesslagen ledde till 

relationsproblem mellan henne själv och den person som vårdades. 

 

”Det har ja funderat mycke över, varför sekretessen är så noga åt de ena hållet, ringer ja till 

en av skötarna å säger kanske att ”titta till … för att de är si eller de är så”tycker ja att det 

kunde stanna mellan oss, men direkt ringer dom ju upp … och talar om ”ja men … har 

ringt.” Å, så blir det kris oss emellan…” (intervju 3) 

 

Närstående uppger att det är viktigt att de får vara delaktiga från start vid vårdkontakter, men 

att detta försvåras om den sjuke personen själv inte vill att de närstående ska vara delaktiga. 
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Bemötande 

Närståendes upplevelser av personalens bemötande visade att det var vanligt förekommande 

att som närstående inte känna sig sedd och hörd. Ett negativt bemötande från vårdpersonalen 

gjorde att de inte kände sig trovärdiga och att de upplevde att de inte var viktiga utan var 

ivägen, istället för att de närstående sågs som en resurs. Att bli utesluten ur planeringen av 

vården samt att personalens bemötande var motsägelsefullt ledde till svårigheter att samverka. 

Ett antal av de närstående i studien hade upplevt ett negativt bemötande från behandlande 

läkare, avfärdande bemötande, nonchalans och bemötande som uppfattades som att det ej var 

önskvärt att närstående var delaktiga.  

   Närståendes upplevelser av personalens bemötande visade att det var vanligt förekommande 

att som närstående inte känna sig sedd och hörd. En närstående beskrev hur hennes 

delaktighet aldrig efterfrågades och att personalen inte lyssnade på den information hon ville 

lämna, hon har själv kämpat för att bli hörd. Flera närstående beskrev liknande upplevelser av 

att inte bli sedda och lyssnade på, personalen hade inte tid eller lämnade avfärdande svar.  

   Upplevelse av gott bemötande gjorde att den närstående upplevde att hon blev lyssnad på 

och stöttades av personalen när hon önskade att hennes sjuke anhörige skulle få byta 

behandling. 

 

”Sen tog väl personalen sig tid också å bearbeta läkarn… så dom hjälpte mig ju då faktiskt… 

/ Ja, jodå, det var vi överens om… Å det är ja ju mycket tacksam för att … till slut fick prova 

dden här då, ja…” (intervju 4) 

 

Personalens bemötande upplevs vara viktigt för att närstående ska kunna vara delaktiga i 

vården, närstående beskrev att det är viktigt att personalen lyssnar och tar på allvar när de 

ringer och att personalen tar sig tid att samtala med närstående som kommer på besök. 

 

”Ja i slutenvård, då skulle ja vilja när ja kom på besök att dom prata mä en…” (intervju 7) 

 

Ansvar 

Flertalet av de närstående som deltog i studien upplevde att de hade ett stort och i många fall 

påtvingat ansvar för deras sjuka anhöriga. Ett stort ansvar för behandling och medicinering 

samt för att skapa en fungerande samverkan med sjukvården beskrevs, däri finns även 

ansvaret för att förmå personen att söka vård innan försämringen i sjukdomen blir för svår 

eller leder till döden.  
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”å så va jag ju irriterad att dom inte kunde borsta tänderna å se till att, att hon va något 

sånär ren å sådär… Då va hon väldigt sjuk alltså… / Ja , ja kände att ja måste åka dit.. hon å 

de va ju en bra bit för mig att åka till…” (intervju 6) 

 

Upplevelsen av att få lämna över ansvaret till vårdpersonalen leder till en känsla av lugn och 

trygghet. Närstående upplever dock även rädsla för att lämna över ansvaret för deras sjuka 

närstående till vården när de själva dör. 

 

”Ja, å så är det klart att det känns ju också såhär att va händer den dan vi inte finns?” 

(Intervju 3) 

 

Närstående beskrev en önskan om att få lämna över ansvaret till vårdpersonalen, dels genom 

att den sjuke personen får ha tätare kontakt med sin kontaktperson i öppenvården så att denne 

själv kan se eventuella försämringar i måendet och dels genom att erbjuda sysselsättning och 

aktiviteter.  En närstående beskrev att hon önskade få stöd i processen att lämna över ansvaret 

för sitt barn till vården inför att hon själv blir äldre och inte längre kan ta det ansvaret.  

 

Delaktighet 

Närstående upplevde att det är svårt att veta var den information de lämnar tar vägen medan 

andra närstående upplever att de aldrig har blivit tillfrågade om information om personen som 

vårdas. Bristande informationsutbyte upplevdes leda till oro, förtroendeproblem i nätverket 

och farliga situationer. 

 

”/ av nån underlig anledning så hade överläkarn ringt till min son å sagt att om … skulle 

komma hem på permissioner så skulle hon inte få va hemma hos oss utan hon skulle va i sin 

lägenhet där hon hade strid med grannarna hela tiden… Vilket blev ju kris i familjen, ja blev 

ovän med mina andra barn å alltihopa, för dom trodde ju på läkarn då.” (Intervju 3) 

 

Att personalen frågar och tar emot information om den sjuke närstående samt att ha möjlighet 

att delta i informationsutbytet vid vårdplaneringar upplevs som positivt. Därtill hör även att 

personalen ringer för att informera om aktuell situation.  
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   En kontaktperson med god individkunskap om den sjuke personen uppskattas av närstående, 

att denna kunskap bara finns hos kontaktpersonen på en vårdavdelningen upplevs dock som 

ett problem då denna person inte alltid är där.    

   Närstående beskrev hur de endast blivit tillfrågade om allmän information kring den 

vårdade personen, exempelvis hygienrutiner. En närstående beskrev att misstag under 

vårdtiden hade kunnat undvikas om personalen hade efterfrågat information av närstående.    

   Närstående hade positiva upplevelser av att nätverket kring den sjuke personen fått vara 

delaktiga vid planeringsmöten och läkarbesök. Närstående beskrev hur möjligheten till 

delaktighet att förbättrats med tiden och med ökad förståelse, men att de önskat denna 

möjlighet redan från början. 

   De närstående anser att det är viktigt att personalen lär sig att ta till sig av närståendes 

information så att den sjuke personen kan få hjälp i tid och vård som är individuellt utformad 

efter hans/hennes behov. Detta är av vikt eftersom upplevelsen av sjukdomen kan skilja sig åt 

mellan närstående och den sjuka personen, de närstående upplever att den som är sjuk kan 

fokusera och ”hålla ihop sig” en kort stund under exempelvis ett läkarbesök för att dölja sina 

symtom. 

   Att få information under slutenvårdsperioder efterfrågas, detta gäller mående, behandling 

och planering. Information om tvångsvård anses vara viktigt för att minska obehagskänslor 

för de närstående. 

 

”/man kan ju se framför sig de där hemska filmerna då… ja, va heter dom nu då? Nu 

försvann det… Ja där dom blir fastbundna med tvångströjor å… ja, lob, opererande i, ja 

lobotomi och sånt, så att, som då har förekommit, men.. Så bara liksom tvångsvård låter ju 

hemskt i ett ovant öra.” (Intervju 2) 

 

Vid öppenvård är informationsutbytet viktigt, de närstående vill ha en ömsesidig dialog om 

läkemedelsbehandling och biverkningar. 

   De närstående anser att de bör ses som en resurs för vårdpersonalen, de har viktig 

individkunskap som kan underlätta både för personalen och för den sjuke personen. Att 

involvera nätverket bör vara grundtanken, detta för att skapa trygghet och för att förhindra att 

den sjuke personen förlorar viktiga nätverkskontakter under perioder av försämring. 

 

”Man blir inte, vi, vi är faktiskt en resurs! Men eftersom dom är skolade är och går efter sitt, 

sina principer å sina, eh sätt å se på saker å ting, ja dom frågar inte närstående hur, hur han 
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fungerar hur han inte, eller hur hon fungerar. Så där skulle ja vilja att dom, att dom ansåg att 

vi va en resurs” (Intervju 5) 

 

En gemensam önskan om en ökad möjlighet till delaktighet framkom under analysprocessen, 

de närstående vill att denna delaktighet ska vara möjlig redan vid ett tidigt sjukdomsskede 

samt att den ska vara flexibel beroende på situation.   

 

Tillgänglighet 

De närstående beskrev både emotionella och praktiska aspekter av tillgänglighet. Närstående 

beskrev att det var svårt att skapa en relation med personalen i slutenvården samt att det är 

svårt att veta vem man som närstående ska vända sig till när man inte har fått information om 

vem som är kontaktperson. Andra närstående beskrev hur en god relation med personalen 

eller några personer i personalgruppen verkar lugnande och underlättade samverkan.  

 

”Men de fanns ju också några stycken som va, ja som ja hade bättre kontakt med, det finns 

alltid nån vettu…/ eller förhoppningsvis finns de det…” (Intervju 6) 

 

Upplevelsen av att inte veta vem man ska kontakta eller att det är svårt att få kontakt med 

vårdpersonalen var återkommande, i många fall handlade det om läkarkontakter. Närstående 

beskrev att det har varit svårt att få kontakt med personal inom slutenvården, då de varit 

upptagna samt att personalen inte hört av sig till närstående.  

   Andra närstående berättade att de har en person som de har möjlighet att kontakta vid frågor 

eller om den sjuke närstående försämras i sin sjukdom. Att ha regelbunden kontakt med 

personalen för informationsutbyte och planering upplevs som positivt. 

 

”Ja trodde de va bättre å få…kontakt…få kontakt me dom, men, det, det e ungefär som på vår 

tid då, tjugo år sen ungefär… Så det ä väl nåt som brister där, å inne på lasarettet där e det 

ju både och alltså… Alltså man får ju kämpa…” (Intervju 6) 

 

Närstående önskar möjlighet till en god och öppen relation med personalen, oavsett vilken 

personalkategori det handlar om. Att känna förtroende är viktigt och en god relation kan 

möjliggöra ett ömsesidigt informationsutbyte. 
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   Med avseende på kontakter vill de närstående ha klarhet i vilka personer som är inblandade 

i vården, vem som är ansvarig samt vem de ska vända sig till för informationsutbyte. Att ha 

möjlighet att ringa eller faxa en läkare om medicinska frågor efterfrågas.  

   Närstående vill ha möjlighet att kontakta personalen när behov uppstår för att ställa frågor 

och lämna information, en ömsesidig telefonkontakt med personalen och att personalen har tid 

för att samtala med närstående efterfrågas.  

 

Stöd 

I arbetet med att besvara studiens andra frågeställning framkom ett tema och sex kategorier. 

Temat är Brist på stöd leder till känsla av ensamhet och otrygghet, kategorierna är relationer, 

kunskap, avlastning, individanpassat stöd, brist på stöd och stöd utanför vården.  

 

Brist på stöd leder till känsla av ensamhet och otrygghet 

Kategorierna under detta tema beskriver de närståendes upplevelser av det stöd de erhållit 

genom den psykiatriska vården samt hur de närstående vill att stödet från den psykiatriska 

vården ska vara. Temat beskriver både positiva och negativa upplevelser av stöd. Temat 

indelas i följande fem kategorier: 

 

Relationer 

Olika upplevelser av vilken relation stödpersonen ska ha till den sjuke personen framkom. 

Någon beskrev att det var bra att den egna stödpersonen kände även den sjuke personen. 

Andra upplevde att det var positivt att samtalskontakten inte kände den sjuke personen, då 

blev tiden endast för den närstående som en viktig individ. 

   De närstående vill att relationen till stödpersonen ska bygga på förtroende och ge trygghet 

eftersom situationen är utlämnande och det är viktigt att familjen blir lyssnad på i sin svåra 

situation. 

 

”Så ju mer man vet om varann, man kan prata om de naturligt, ju mindre konstigt blir de 

ju…” (Intervju 2) 

 

Även när det gäller hur de närstående vill att stödet ska utformas fanns en diskrepans i 

huruvida stödpersonen bör ha kontakt med både närstående och patient eller ej. 
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”för att man kan ju inte ha samma kontaktperson som den sjuke har, för atte, de funkar inte 

nå bra… /De blir ju slitningar i den som håller i de då /” (Intervju 7) 

 

Kunskap 

Att få information angående sjukdomen och vården underlättar för de närstående. Brist på 

handledning upplevdes som brist på stöd, deltagande i kurs för närstående har varit positivt. 

   De närstående betonar vikten av kunskap genom information, handledning och utbildning 

för att öka förståelsen hos närstående, men även i samhället, de vill att det ska finnas 

möjlighet till utbildning om sjukdomen, behandling och läkemedel. Att få information från 

fackmän skapar trygghet.  

  Närstående har behov av utbildning och vill ha utbildning när diagnosen är ställd, även 

handledning efterfrågas för att öka kunskapen. 

 

”För många gånger så kan ju vi som anhöriga göra fel, av ren välvilja…” (Intervju 7) 

 

”Typ handledningsstöd, att man har träffar man kan prata, dels prata av sig när det är som, 

när de är jobbigt då, eller när en process man inte förstår… för att få förståelse, den här 

sjukdomen fungerar si eller så, de och de sakerna, det behöver inte bero på det, men de KAN 

bero på de… Såna saker…” (Intervju 2) 

    

Avlastning 

Ett behov av avlastning framkom, både praktisk avlastning och att få resa bort till träffpunkt 

för närstående för att ha möjlighet att koppla av. Ekonomiska neddragningar i vården och för 

få platser på träffpunkt för närstående uppgavs som svårigheter. 

 

”Ja, de är så mycke å tänka på, jag kan inte planera nånting va jag ska åka iväg, eller nåt… 

men ja måste ju komma ifrån… Å kunna koppla av själv…” (Intervju 1) 

 

Tid för vila uppskattades, likaså ansvarslättnad vilket yttrades som att personal avlastade i det 

ekonomiska arbetet, genom att anordna sysselsättning eller att stödja närstående vid 

transporter. Närstående upplevde en lättnad av ansvaret när personal beslutade om att den 

sjuke personen skulle skrivas in på vårdavdelning, samt att vetskapen om att den sjuke 

personen har personal omkring sig ger ansvarslättnad. De närstående beskrev positiva 

upplevelser av att få avlastning i kontakter med vården. 
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   Närstående vill få stöd av personalen inom vården genom gränssättning för den sjuke 

personen. Andra former av avlastning som efterfrågas är mer aktiviteter för de sjuka 

närstående samt praktiskt stöd av kurator. 

 

”Om det är nån som kan tala om för na att…hon inte kan ringa sådär ofta jämt, jämt, jämt…” 

(Intervju 8) 

    

Individanpassat stöd 

De närstående upplevde att regelbundna stödsamtal och samtal under svåra perioder var ett 

bra stöd. Att få stöd i grupp upplevdes som en lättnad, att få träffa andra människor som 

befann sig i liknande situationer. En flexibel stödkontakt med möjlighet att kontakta sin 

stödperson i svåra perioder beskrevs som positivt.  

  Närstående beskrev att de erbjudits stöd i olika former men ej utnyttjat detta. 

 

”Men dom har ju erbjudit oss stöd, det gjorde dom då när det va som värst, det gjorde dom, 

men vi tyckte ju inte att vi behövde det, utan de va hon som behövde allt stöd va… Å det, ja 

menar de går ju inte å ändra på, man mår ju inte bra, och man mår bra om man vet att 

barnen man har mår bra… Det är då man trivs…” (Intervju 6) 

 

Önskemålen om hur stödet ska utformas är varierande, gemensamt är dock önskan om 

flexibilitet och att det ska finnas möjlighet att få stöd när behovet uppstår. Närstående uppger 

att det är viktigt med balans, att närstående ibland kan behöva en paus från kontakter med den 

psykiatriska vården. En närstående önskar stöd endast från öppenvården, en annan närstående 

har inget förtroende för vården och vill därför inte ha något stöd från vården.  

 

”Ja, det är klart att det är väldigt viktigt när det är som jobbigast… Men samtidigt så skulle 

de väl vara skönt kanske, men på nåt sätt så vill man vara fri också emellan perioderna, om 

du förstår, att ä de lugnt med henne så vill jag kanske inte springa på psyk å prata.” (Intervju 

3)  

 

Stöd för hela familjen efterfrågas och de närstående upplever att det är viktigt att stödet sätts 

in tidigt under sjukdomsprocessen för att göra det lättare att förstå och ta till sig det som 

händer. Inga specifika åsikter om vilken personalkategori som ska leverera stödet framkom. 

Att få stöd i grupp tillsammans med andra närstående lyfts fram som viktigt.  
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Bristande stöd 

Denna kategori beskriver endast de närståendes tidigare upplevelser av stöd från den 

psykiatriska vården. 

   Hälften av de närstående uppgav att de aldrig hade erbjudits stöd eller att det var svårt att få 

utrymme för egna upplevelser i samtal med personalen. Bristande stöd i tidigt skede av 

sjukdomsprocessen beskrevs samt att syskon till den sjuke glömdes bort. En saknad av 

samtalsstöd i svåra perioder beskrevs. 

 

”Å i det sammanhanget så, så skulle ja vilja prata om syskon. För att dom har ju inte alls 

varit sedda, alls tidigare… Å, det, det är ju ett stort problem, för särkilt yngre syskon kan ju få 

men för livet, för de har våran flicka fått, den andra / ” (Intervju 3) 

 

Stöd utanför vården 

En majoritet av de närstående beskrev att de fått stöd genom kontakter utanför den 

psykiatriska vården. Upplevelserna av anhörigföreningar beskrevs som positiva, där upplevde 

de närstående att de fått information om sjukdomen och behandling, möjlighet till diskussion 

samt stöd och praktisk hjälp. Eget engagemang, men även familjen och församlingar beskrevs 

som källor för stöd.  

   

”Nej förenings, föreningen är ju väldigt bra å ha, å, och sen får man ju, ja man måste ju 

försöka själv också, å skaffa sig lite kunskap… Man kan ju inte bara sitta som en liten 

fågelunge å gapa å tro att nån ska stoppa de i halsen på en, för de är de ingen som gör!” 

(Intervju 7) 

 

De närstående anser att ökad kunskap och förståelse i samhället och hos polisen skulle 

underlätta situationen för de personer som drabbas av schizofreni samt deras närstående. 

 

DISKUSSION 

Studiens huvudresultat är de två teman som framkom i analysen; Att bli tagen för given, men 

ändå lämnas utanför och Brist på stöd leder till känsla av ensamhet och otrygghet.  

   Samtliga dimensioner av preventiva interventioner; primära, sekundära och tertiära, som 

beskrivits i Betty Neumans systemteori (Neuman, 1996) kunde identifieras i resultatet. Detta 
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kommer att diskuteras i resultatdiskussionen utifrån möjliga interventioner för att minska 

riskerna med de stressorer som de närstående upplever. 

   De närstående upplevde bemötande, tillgänglighet, delaktighet, ansvar och sekretess som 

viktiga aspekter av samverkan med personalen inom den psykiatriska vården. Det framkom 

att ett tungt ansvar vilade på de närstående samtidigt som det var svårt för dem att få 

möjlighet till att vara delaktiga i vården. Svårigheter med att få kontakt med personalen, både 

emotionellt och praktiskt framkom, samt att sekretesslagen kan upplevas som ett hinder för 

samverkan mellan de närstående och personalen. De närståendes önskan är att de ska bemötas 

som viktiga personer, att personalen tar sig tid att se och lyssna på de närstående och att de 

närstående bör ses som en resurs. Möjlighet till delaktighet tidigt i sjukdomsprocessen ansågs 

viktigt. Så även att ha en god relation och öppen kommunikation med personalen, samt att ha 

vetskap om vem eller vilka som är ansvariga. 

   Erfarenheter av bristande stöd var vanligt förekommande och behov av individuellt anpassat 

stöd i varierande former framkom. Att ha en god relation till den person som ger stöd ansågs 

viktigt, likaså att få möjlighet till avlastning och kunskap. Flertalet av de närstående sökte 

stöd genom kontakter utanför den psykiatriska vården, såsom föreningar eller andra 

närstående. De närståendes önskan är att stödet ska utformas efter individens behov och 

förutsättningar samt att det ska vara flexibelt med tanke på att behoven fluktuerar över tid, att 

personalen har förmåga att se och tillgodose hela familjens behov av stöd ansågs viktigt. 

Möjlighet till avlastning efterfrågas och att få stöd för att fördjupa sin egen kunskap ansågs 

viktigt. En relation som bygger på förtroende är av vikt då de närstående befinner sig i en svår 

situation. 

 

Resultatdiskussion 

Närstående och samverkan 

Ett antal närstående upplevde att sekretesslagstiftningen var ett hinder för deras samverkan 

med personalen som vårdade deras sjuka närstående och ledde till svårigheter med ömsesidig 

kommunikation med personalen. Detta fynd överensstämmer till viss del med tidigare 

forskning (Milliken & Northcott, 2003), som visar att föräldrar till sjuka personer upplever att 

sekretesslagen gör så att de känner sig utestängda från vården den dag som deras barn blir 

myndiga. Fyndet i föreliggande studie stöds även av resultat från en nyligen publicerad 

kvalitativ studie (Wainwright, Glentworth, Haddock, Bentley & Lobban, 2014) där de 

närstående upplever att sekretessen är en skärm som personalen gömmer sig bakom. De 

närstående anser att det är lättare för personalen gömma sig än att försöka kompromissa med 
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patient och närstående för att bygga broar. En omvårdnadsåtgärd för att utveckla detta område 

och skydda de närstående från negativa upplevelser är information om sekretesslagen för både 

patienter och närstående. Detta för att patienten ska kunna fatta ett grundat ställningstagande, 

om dennes psykiska status tillåter det, samt för att närstående ska känna trygghet i vad lagen 

innebär. Denna intervention kan enligt Neumans systemteori anses vara en primär prevention 

(Fawcett, 2000). 

   Bemötande ansågs vara en viktig aspekt av samverkan, att som närstående inte bli sedd och 

lyssnad på ledde till en känsla av att inte vara viktig och uteslutning. De närstående ansåg att 

det är viktigt att personalen tar sig tid att lyssna på och visa intresse för de närstående. Det 

framkommer även i tidigare forskning (Clarke, 2006; Ewertzon et al., 2010) att närstående 

upplever negativt bemötande från personalen och att det ses som brist på bekräftelse och 

samverkan. Den tidigare forskningen visar även att ett förbättrat bemötande som gör att den 

närstående känner sig som en viktig person i vårdsituationen kan minska den närståendes 

upplevelse av utanförskap (Clarke, 2006). Öppenhet, bekräftelse, samverkan och kontinuitet 

är aspekter av bemötande som värderas högt av närstående (Ewertzon et al., 2011). Detta visar 

på vikten av att personalen inom den psykiatriska vården ständigt arbetar för att ha ett gott 

bemötande och att bekräfta de närstående genom att se och höra dem. Detta arbete är viktigt 

under hela processen och utifrån Neumans systemteori (Fawcett, 2000) tillhör 

omvårdnadsåtgärder såsom gott bemötande under den aktiva sjukdomsfasen samt under 

återhämtningsfasen dimensionerna sekundär och tertiär prevention. 

   Många närstående beskrev att de upplevde att stort ansvar för den sjuka personen och 

dennes vård, en rädsla för vad som skulle komma att hända den dagen de själva gick bort 

framkom. Att genom stöd från vårdpersonalen få en lättnad i detta ansvar i form av avlastning 

och delat ansvar samt hjälp med att lämna över ansvaret inför de närståendes egen bortgång 

framkom. Detta överensstämmer till viss del med tidigare forskning (Crisanti, 2000) där 

mödrar till sjuka barn beskriver en oro över hur det ska gå för deras sjuka närstående då de 

själva inte längre finns. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska de närståendes 

ansvarsbörda kan vara aktuella under akuta sjukdomsskov men även i det vardagliga livet, 

vilket gör att interventionerna inom denna kategori kan ses som sekundära och tertiära 

(Fawcett, 2000). 

   Resultatet i studien visade att delaktighet anses vara en stor del av samverkan med den 

psykiatriska vården. De närstående beskrev att bristande informationsutbyte ledde till oro och 

förtroendeproblem i nätverket. De beskrev att de inte i tillräcklig utsträckning upplevde att 

personalen efterfrågade viktig information om den sjuke personen från dem. Detta trots att de 



 27 

sitter inne med mycket kunskap och information angående den sjuka personen och att denna 

information kan underlätta i vårdarbetet. Positiva upplevelser av att få vara delaktig i vården 

beskrevs samt en önskan om att få vara delaktiga redan från början i sjukdomsprocessen. Att 

få kunskap om vilken person som ska kontaktas för frågor och informationsutbyte 

efterfrågades då det upplevdes vara en svårighet att få möjlighet att träffa eller tala med 

ansvarig personal. Dessa fynd stöds av tidigare forskning (Dixon, Lucksted et al., 2000) som 

visar att närstående upplever att det är positivt att personalen kontaktar dem och att 

personalen inte upplever detta som betungade samt att detta även underlättade i vårdarbetet. 

Svårigheter i kommunikationen med vårdpersonalen beskrivs i tidigare forskning (Crisanti, 

2000; Milliken & Northcott 2003) och tydliggör att behovet av en god kommunikation och 

samverkan med de närstående då det kan förbättra vården av personer med schizofreni. 

Forskning visar även att patienterna själva anser att sociala interventioner under vårdtiden, 

exempelvis möten med närstående stärker deras livskvalitet och bidrar till ett holistiskt 

arbetssätt i vården (Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen och Välimäki, 2008). Möjliga 

omvårdnadsåtgärder som skulle kunna öka de närståendes delaktighet i vården är 

flerdimensionella, att tidigt ge de närstående information om att samverkan med närstående 

efterfrågas kan ses som en intervention som tillhör dimensionen primär prevention. 

Omvårdnadsåtgärder som syftar till att göra de närstående delaktiga under vårdtiden 

exempelvis informationsutbyte och nätverksarbete kan ses som sekundär prevention, att efter 

den akuta fasen fortsatt arbeta för att de närstående ska uppleva att de är delaktiga innebär 

tertiär prevention (Fawcett, 2000). 

   Vad gäller tillgänglighet beskrev de närstående att de kände sig lugnade och att samverkan 

fungerade bättre om relationen till personalen var god. Regelbunden kontakt med personalen 

för planering och informationsutbyte ansågs viktigt. De närstående uttryckte en önskan om att 

kunna ha en öppen relation med personalen som bygger på förtroende och att de närstående 

ges tid för samtal när behov uppstår. Möjlighet att få kontakt med behandlande läkare 

efterfrågades då detta ansågs ha varit en svårighet tidigare. Detta stöds till viss del av resultat 

från tidigare forskning som visar att närstående upplever att läkarna saknar engagemang och 

att utlovat samarbete med närstående inte blir av (Jungbauer & Angermeyer, 2002). 

 

Närstående och  stöd 

De närstående beskrev att en relation som byggde på förtroende för den egna stödpersonen 

gav trygghet och att det är viktigt att som närstående bli lyssnad på då situationen upplevs 

som utlämnande. Resultatet om huruvida stödpersonen ska ha en relation även till den sjuke 
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personen går isär. Några närstående upplever att det är viktigt medan andra upplever att det 

kan vara ett hinder till optimalt eget stöd, andra upplever att det inte spelar någon roll. Att 

som sjuksköterska arbeta för att skapa goda relationer till de närstående bör vara ständigt 

pågående, från den första kontakten samt vidare under hela sjukdomsprocessen. Det betyder 

att dessa åtgärder innebär både sekundär och tertiär prevention (Fawcett, 2000). 

   Kunskap beskrevs av de närstående som en viktig aspekt av stöd då detta leder till ökad 

förståelse för situationen. Information, utbildning och handledning var exempel på 

kunskapskällor som de närstående uppskattade men även upplevde att det fanns en brist på. 

Liknande resultat från tidigare forskning (Jungbauer & Angermeyer, 2002; Milliken & 

Northcott, 2003) visar att närstående upplever att den information de får från personal inom 

den psykiatriska vården är bristfällig. De närstående önskade möjlighet att få utbildning och 

handledning tidigt i samband med att diagnosen ställts. Dessa fynd stöds av tidigare forskning 

som visar att psykoedukation ökar välbefinnandet hos närstående (Yamaguchi et al., 2006; 

Berglund et al., 2003; Dixon et al., 2001), men även minskar kostnaderna för vården relaterat 

till minskat antal återfall och inskrivningar på sjukhus för de drabbade personerna (Dixon et 

al., 2001). Forskning visar även att formellt stöd i form av information om sjukdom och 

behandling har en positiv påverkan på närståendes upplevelser av att vårda den sjuka 

personen (Chen & Greenberg, 2004). Många närstående efterfrågade utbildning, information 

och handledning tidigt under sjukdomsprocessen, denna typ av omvårdnadsåtgärder tillhör 

dimensionen sekundär prevention (Fawcett, 2000). Viktigt att tänka på är dock att sjukdom 

och återhämtning innebär ständigt pågående processer och att behovet av kunskap därav kan 

förändras. Psykoedukativa omvårdnadsåtgärder bör därför vara tillgängliga även under 

återhämtningsprocessen och det vardagliga livet, som tertiär prevention (Fawcett, 2000). Då 

tidigare forskning visar att psykoedukation för närstående resulterar i minskat antal återfall 

(Dixon et al., 2001) så kan dessa omvårdnadsåtgärder även ses som primär prevention 

(Fawcett, 2000). 

   Behov av avlastning i form av praktiskt stöd av exempelvis kurator samt tid för avkoppling 

framkom. Positiva upplevelser av avlastning var att få stöd i kontakter med vården samt att 

personalen inom psykiatrin beslutade om att den sjuke personen skulle skrivas in i 

slutenvården. Detta fynd stöds till viss del av tidigare forskning (Jungbauer et al., 2004) där 

närstående beskriver att starka känslor av skuld när deras partner ofrivilligt skrivs in i 

slutenvården. Denna typ av skuldkänslor kan lättas om ansvaret för arbetet med att förmå den 

sjuke personen att komma under vård istället tas av personalen. De närståendes önskemål 

angående avlastning avser stöd med gränssättning, aktiviteter/sysselsättning för den sjuke 
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personen och praktiskt stöd av kurator. De omvårdnadsåtgärder som syftar till att ge de 

närstående avlastning kan beroende på situation och tidpunkt ses tillhöra samtliga tre 

dimensioner av prevention (Fawcett, 2000). 

   Studiens resultat visade att de närstående hade positiva erfarenheter av att ha en 

regelbunden kontakt med stödpersonen, att det fanns en flexibilitet i stödet så att det kunde 

anpassas efter behovet, både enskilt stöd och stöd i grupp upplevdes som positivt. De 

närståendes önskemål var att hela familjen ska ges stöd, stödet ska ges tidigt för att underlätta 

för de närstående att ta till sig vad som händer. Detta fynd stöds av tidigare forskning som 

visar att familjestöd i form av psykosociala interventioner och familjestöd minskar de 

närståendes upplevelse av börda (Magliano et al., 2002). Omvårdnadsåtgärder för att 

tillgodose behovet av individanpassat stöd, individuellt och i grupp är viktiga i akuta skeden 

såväl som under återhämtningsprocessen och dessa interventioner kan därför ses som både 

sekundär och tertiär prevention (Fawcett, 2000). 

   Fynd i studien visade att närstående upplevde att stödet från den psykiatriska vården är 

bristfälligt, hälften av de närstående i studien hade inte erbjudits stöd och de upplevde att det 

var svårt att få utrymme för egna upplevelser i kommunikationen med personalen. Det 

framkom även att syskon inte inkluderades i stödet som gavs. Detta fynd stöds av svensk 

forskning som visar att syskon och vuxna barn till personer med schizofreni i lägre grad än 

andra närstående upplever att de får tillräckligt med stöd från den psykiatriska vården 

(Östman et al., 2005). 

   Resultatet visar att närstående i hög grad sökte stöd utanför den psykiatriska vården, de 

beskrev positiva upplevelser av att få stöd genom föreningar, församlingar samt familj och 

vänner. Tidigare forskning visar att föräldrar till personer med schizofreni ofta söker sig till 

stödgrupper där de kunde tala ärligt och öppet med andra i liknande situation och att detta gör 

att de inte känner samma ensamhet (Milliken & Northcott, 2003). Fynd visade att de 

närstående ansåg att en ökad kunskap och förståelse i samhället skulle underlätta för de sjuka 

personerna och deras närstående. Detta stöds av tidigare forskning som visar att samhällets 

stigmatisering ökar de närståendes börda (Czuchta & McCay, 2001) samt att de närstående 

anser att stigmatiseringen beror på okunnighet och låg acceptans. De närståendes förslag på 

hur stigmatiseringen kan reduceras var ökad information och utbildning i media, ökat stöd 

från de drabbade och deras närstående samt mer utbildning i skolorna och för 

sjukvårdspersonal (Angermeyer et al., 2003). Interventioner med syfte att minska de 

närståendes upplevelse av stigmatisering kan ses som primär prevention, detta relaterat till att 

åtgärderna syftar till att förhindra dessa negativa upplevelser (Fawcett, 2000). 
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Metoddiskussion  

För att undvika att de närstående skulle uppleva en beroendeställning i samband med 

intervjuerna, exkluderades närstående som tidigare träffat intervjuaren i en vårdsituation (Polit 

& Beck, 2008). Urvalet gjordes tillsammans med sjuksköterskor på mottagningen, vilket 

gjorde att en risk för snedvridning av urvalet skedde. Risken för snedvridning beror på att 

medhjälpare vid rekrytering av informanter till studier kan ha egna intressen som gör att 

presumtiva informanter tillfrågas eller väljs bort (Trost, 2010). För att minska risken för detta 

informerades sjuksköterskorna på mottagningen tydligt om att intentionen med urvalet var att, 

utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier nå en bredd i urvalet. Stora svårigheter 

med att rekrytera informanter blev tydliga. Många av patienterna och deras närstående var 

mycket positivt inställda till studien och uppskattade vikten av den, men relaterat till 

personliga orsaker var det många som tackade nej till deltagande. Efter ett antal månader hade 

endast två intervjuer genomförts och då fattades beslutet att kontakta en närståendeförening 

för att rekrytera informanter. Efter att fem intervjuer genomförts med medlemmar i 

föreningen kunde ytterligare en närstående som rekryterats genom öppenvårdsmottagningen 

intervjuas. Det faktum att informanterna rekryterades genom två olika forum anses vara 

positivt i den bemärkelse att resultatets bredd kan ha påverkats.  

   Patienter involverades i urvalsprocessen genom att de tillfrågades om kontaktuppgifter till 

de närstående. Patienter och även närstående bedömdes befinna sig i en viss beroendeställning 

till kliniken vilket gjorde att behov av forskningsetisk prövning förelåg. Således skickades en  

ansökan om etiskt godkännande till det etiska rådet vid det ansvariga lärosätet.  

   För att försäkra att informerat samtycke inhämtades fick både patienter och närstående både 

muntlig och skriftlig information om studien (Codex, 2014). De forskningsetiska principerna 

(Codex, 2014) beskriver fyra huvudkrav för att säkerställa det grundläggande individskyddet, 

dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav anses ha uppfyllts i arbetet med studien. 

   Intentionen med ett brett urval utifrån ålder, kön och relation till den sjuke personen 

uppnåddes inte, vilket möjligtvis kan påverka studiens tillförlitlighet och totala trovärdighet. 

Försök till generaliseringar av kvalitativa studier brukar ifrågasättas och framförs som en 

svaghet i jämförelse med kvantitativ forskning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Studiens 

resultat kan dock vara överförbara och en tydlig metodbeskrivning gör att överförbarheten 

ökar (Polit & Beck).  

   Att antalet intervjuer var lågt kan ha gjort att datasaturation ej helt uppnåtts, men för ett 

examensarbete på magisternivå ansågs antalet intervjuer vara tillräckligt för att uppnå rimlig 
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omfattning. Om fler intervjuer hade genomförts är det möjligt att materialet hade blivit för 

omfattande vilket hade kunnat leda till att analysen inte hade kunnat genomföras på ett 

acceptabelt och grundligt sätt (Polit & Beck, 2008). 

   Relaterat till logistiska orsaker genomfördes ett antal intervjuer i direktkontakt medan andra 

genomfördes per telefon. Trots att ljudupptagningen vid telefonintervjuerna var god anses en 

svaghet med detta vara att en stor del av kommunikationen, kroppsspråk och mimik missades 

i dessa intervjuer.  

   Intervjuaren hade ingen tidigare erfarenhet av att leda intervjuer och ej heller vid aktuell 

tidsperiod utbildning i kommunikation på avancerad nivå. Detta kan ha påverkat resultatet så 

till vida att intervjuaren oavsiktligt kan ha påverkat informanternas svar eller att intervjuaren 

på grund av bristande rutin var för fokuserad på intervjuguiden och därför missade att ”fånga 

upp” uttalanden och ställa passande följdfrågor. Risk för att informanterna tolkar frågorna på 

sitt eget sätt finns alltid vid intervjustudier. En provintervju genomfördes för att utvärdera hur 

intervjuguiden fungerade, detta kan med fördel göras för att minska risken för att frågorna 

feltolkas (Trost, 2010). Intervjuaren avslutade samtliga intervjuer med att fråga om 

informanten upplevde att intervjuaren missat att fråga om någonting eller om hon hade något 

att tillägga. Syftet med detta var att minska risken för att viktig information missades. 

   Intervjuaren hade vid tiden för studien erfarenhet av att arbeta med den patientgrupp som 

informanterna hade en närståenderelation till. I denna studie anses denna förförståelse var en 

fördel. Det faktum att intervjuaren själv är sjuksköterska inom den psykiatriska vården skulle 

möjligen kunna leda till att informanterna inte vågade eller ville vara kritiska (Polit & Beck, 

2008).  Resultatet i studien visar dock tydligt att informanterna uttalat sig om både positiva 

och negativa upplevelser.  

   Intervjuaren själv transkriberade samtliga intervjuer, det minskade risken för feltolkningar 

som annars kan inträffa om en annan person transkriberar inspelade intervjuer (Trost, 2010). 

Ljudinspelningarna höll god kvalitet och transkriberingen genomfördes i direkt anslutning till 

intervjuerna då det ansågs vara en fördel att ha en tydlig minnesbild av upplevelsen av 

intervjun.  

   Metoden kvalitativ innehållsanalys så som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) 

användes som grund för analysprocessen. Både manifest och latent analys genomfördes. 

Manifest analys syftar till att beskriva innehållet i texten medan latent analys syftar till att 

tolka det den underliggande meningen i texten. Då författarens tidigare erfarenhet av 

innehållsanalys var begränsad har stegen i analysprocessen hela tiden kontrollerats gentemot 

litteraturen. Analysen har således utförts enligt beskriven metod vilket kan anses stärka 
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studiens giltighet då systematik och teknik i utförandet av analysen är av vikt (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Att studien genomförts av en person betyder även att analysen genomförts 

av endast en person. Det kan ses som en svaghet i studien då det är lätt att tappa objektiviteten 

och detta kan anses sänka studiens bekräftelsebarhet. Innehållets samstämmighet hade således 

kunnat valideras på ett bättre sätt om två personer hade varit aktiva i analysprocessen (Polit & 

Beck, 2008).  

   Studiens syfte och frågeställningar har under processen justerats något för att öka 

tydligheten i analys och resultatpresentation samt för att möjliggöra en tydlig och 

sammanhängande presentation av studiens alla delar. De teman och kategorier som beskrivs i 

resultatet anses svara mot studiens syfte och frågeställningar. Ett undantag finns och det är 

kategorin Stöd utanför vården. Denna kategori inkluderades trots detta i studiens resultat då 

den ansågs tydliggöra de närståendes behov av att söka stöd i andra sammanhang än den 

psykiatriska vården.  

   Citat användes för att tydliggöra resultatet (Polit & Beck, 2008). I vissa citat som 

presenterades i resultatet har språkliga justeringar genomförts, dessa justeringar har inte 

inneburit några innehållsmässiga manipulationer utan endast gjorts för att öka läsbarheten. 

Justeringarna har markerats med /…/ i texten och innebär då endast att talspråk som krävt 

mycket utrymme har tagits bort för att fånga essensen i uttalandet.  

   Som tidigare nämnts kunde samtliga av Neumans tre dimensioner av prevention identifieras 

i studiens resultat. Neuman (1996) har konstruerat riktlinjer för hur modellen ska användas 

inom forskning. Där betonas vikten av att tydligt beskriva hur studien ”guidas” av modellen, 

samt att en överblick av modellen är viktig för att klargöra relationen mellan modellens 

innehåll och studiens syfte. För att ytterligare tydliggöra den teoretiska anknytningen till 

modellen i studien kunde resultatet ha presenterats utifrån modellens centrala begrepp, 

författaren ansåg dock att analysprocessen då hade kunnat begränsas samt att läsbarheten i 

resultatet skulle ha försämrats. Att resultatet däremot diskuteras utifrån centrala begrepp i 

modellen anser författaren gör att resultatet blir lättare att överföra till den kliniska 

verksamheten. Den begränsade omfattningen av studien gjorde att författaren endast hade 

möjlighet att fokusera på enstaka begrepp i Neumans modell och de olika dimensionerna av 

prevention valdes ut då dessa i störst utsträckning svarade mot studiens huvudsyfte. Neuman 

(1996) betonar dock att endast ett fåtal studier omfattar hela modellen, i de allra flesta 

används enstaka begrepp och delar av modellen, så alltså även i denna studie. 
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Slutsats 

Närstående till personer med schizofreni har övervägande negativa upplevelser av samverkan 

med personal inom den psykiatriska vården. De upplever att de bär ett tungt ansvar för den 

sjuke personen samtidigt som de lämnas utanför vården av densamme. För att ökad 

samverkan på ett bra sätt ska kunna implementeras i vården krävs att personalen diskuterar 

och utvecklar frågor som sekretess, bemötande, ansvar, delaktighet och tillgänglighet. 

Kvalitetshöjande utvecklingsarbete inom detta område skulle underlätta för närstående, 

personal och patienter. 

   Studiens resultat visar att närstående har både positiva och negativa upplevelser av stöd från 

den psykiatriska vården. Om de närståendes önskemål om hur stödet ska utformas tas tillvara i 

utvecklingsarbetet med dessa frågor kan deras otrygghet och känsla av ensamhet minska. 

Relationer, kunskap, avlastning och individanpassat stöd är viktiga områden som personal 

inom den psykiatriska vården bör diskutera och utveckla. 

 

Studiens praktiska betydelse 

Denna studie kan användas som underlag för diskussioner kring samverkan och stöd för 

närstående. Den kan även fungera som utgångspunkt för utvecklingsarbeten som syftar till att 

utforma och utvärdera interventioner för att förbättra det viktiga arbetet med närstående inom 

vården av personer med schizofreni. Utveckling inom dessa områden kan gynna närstående, 

patienter, vården och samhället utifrån att de närstående ses som en del i ett större system.  
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Bilaga 1 
 

Information om studie om samverkan och stöd för närstående  
till personer med schizofreni. 

 
Inom psykosenheten här på sjukhuset pågår just nu ett projekt som syftar till att utveckla en 
handlingsplan för stöd till närstående. 
 
Denna studie är en del av det pågående projektet och syftet med studien är att undersöka hur 
närstående till personer med schizofreni vill att samverkan med och stödet från den 
psykiatriska vården ska utformas.  
 
Studien kommer att genomföras i form av individuella intervjuer där närstående ges möjlighet 
att svara på frågor om hur de vill att samverkan med och stödet från den psykiatriska vården 
ska utformas. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och deltagare i studien kommer 
inte att kunna identifieras. 
 
För att möjliggöra kontakt med närstående tillfrågas Du härmed om att lämna information om 
Din närstående, i och med detta ger Du mig även tillåtelse att kontakta den personen för att 
fråga om han eller hon vill delta i studien. Deltagande i studien är frivilligt, Du väljer själv om 
du vill lämna denna information eller inte. Din närstående väljer sedan om han eller hon vill 
delta i studien. Din vård kommer inte att påverkas av huruvida Du eller Din närstående väljer 
att säga ”ja” eller ”nej” till deltagande i studien. 
  
Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid högskolan i Gävle.  
 
Formuläret nedan ifylles och placeras i medföljande kuvert, det förslutna kuvertet lämnar Du 
till Din kontaktperson i öppenvården.  
 
Ytterligare upplysningar om studien lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Leg ssk, fil kand.   Hälsovårds Dr, handledare  
Johanna Berglund   Lennart Fredriksson 
johanna.berglund@lg.se   lennart.fredriksson@lg.se 
026-154525    026-154464 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      Ja, jag vill att det lämnas information om studien till min närstående 
 
Min närstående heter …………………………………………………………………. 
 
Relation till den närstående…………………………………………………………… 
 
Adress ……………………………………………………………………………….... 
 
Telefonnummer ……………………………………………………………………….. 
 
       
      Nej, jag vill inte att det lämnas information om studien till min närstående 
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Information om studie om samverkan och stöd för närstående 
till personer med schizofreni 

 
Vill Du delta i en studie om samverkan och stöd för närstående tillpersoner med schizofreni? 
 
Denna studie är en del av ett pågående projekt om samverkan och stöd för närstående och 
syftet med studien är att undersöka hur närstående till personer med schizofreni vill att 
samverkan med och stödet från den psykiatriska vården ska utformas. 
 
Vid ett besök på öppenvårdsmottagningen informerades Din närstående om denna studie. Din 
närstående tillfrågades då om att fylla i ett formulär där uppgifter om Ditt namn och dina 
kontaktuppgifter lämnades, i och med detta fick jag Din närståendes tillåtelse att kontakta Dig 
för att tillfråga Dig om deltagande i studien. 
 
Ungefär en vecka efter att Du fått detta brev kommer jag att ringa upp Dig för att fråga om Du 
vill delta i studien. Om Du väljer att tacka nej till deltagande i studien kommer detta inte att 
påverka Din närståendes vård nu eller i framtiden. 
 
Studien kommer att genomföras i form av individuella intervjuer där du som närstående ges 
möjlighet att svara på frågor om hur Du vill att samverkan med och stödet från den 
psykiatriska vården ska utformas. Intervjun kommer att genomföras vid ett tillfälle, 
tidsåtgången beräknas till ungefär en timme. Tidpunkt och plats för intervjun kommer vi 
tillsammans överens om. 
 
Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vig högskolan i Gävle. Deltagare i 
studien kommer att ges möjlighet att ta del av resultatet i form av den färdiga uppsatsen. 
 
Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant och analyseras. Ditt 
deltagande och materialet från intervjun kommer att avidentifieras och hanteras konfidentiellt, 
det vill säga att endast intervjuaren kommer att veta vilka som deltagit i undersökningen. De 
personer som deltagit i studien kommer alltså inte kunna identifieras.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta Ditt 
deltagande utan motivering. 
 
Ytterligare upplysningar om studien lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Leg ssk, fil kand.   Hälsovårds Dr, handledare 
Johanna Berglund   Lennart Fredriksson 
johanna.berglund@lg.se   lennart.fredriksson@lg.se 
026-154525    026-154464 
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Information om studie om samverkan och stöd för närstående  
till personer med schizofreni. 

 
Vill du delta i en studie om samverkan och stöd för närstående till personer med schizofreni? 
 
Denna studie är en del av ett pågående projekt om stöd till närstående och syftet med studien 
är att undersöka hur närstående till personer med schizofreni vill att samverkan med och 
stödet från den psykiatriska vården ska utformas. 
 
Studien kommer att genomföras i form av individuella intervjuer där Du som närstående ges 
möjlighet att svara på frågor om hur Du vill att samverkan med och stödet från den 
psykiatriska vården ska utformas. Intervjun kommer att genomföras vid ett tillfälle, 
tidsåtgången beräknas till ungefär en timme. Tidpunkt och plats för intervjun kommer vi 
tillsammans överens om. 
 
Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid högskolan i Gävle. Deltagare i 
studien kommer att ges möjlighet att ta del av resultatet i form av den färdiga uppsatsen. 
 
Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant och analyseras. Ditt 
deltagande och materialet från intervjun kommer att avidentifieras och hanteras konfidentiellt, 
det vill säga att endast intervjuaren kommer att veta vilka som deltagit i undersökningen. De 
personer som deltagit i studien kommer alltså inte kunna identifieras.  
 
Deltagande i studien är frivilligt, du väljer själv om du vill delta i studien eller inte. Vården av 
Din sjuke närstående kommer inte att påverkas av huruvida du väljer att delta i studien eller 
inte. Deltagandet kan när som helst avbrytas utan motivering. 
  
Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid högskolan i Gävle.  
 
Formuläret nedan ifylles och placeras i medföljande frankerade kuvert, när formuläret har 
återsänts till ansvariga för studien kommer du att kontaktas via telefon. 
 
Ytterligare upplysningar om studien lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Leg ssk, fil kand.   Hälsovårds Dr, handledare  
Johanna Berglund   Lennart Fredriksson 
johanna.berglund@lg.se   lennart.fredriksson@lg.se 
026-154525    026-154464 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      Ja, jag vill delta i studien och önskar bli kontaktad via telefon angående detta. 
 
Mitt namn …………………………………………………………………. 
 
Adress ……………………………………………………………………………….... 
 
Telefonnummer ………………………………………………………………………..    
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Intervjuguide 
 
Berätta hur du som närstående vill samverka med personalen inom den psykiatriska vården? 
 
 Kan du ge exempel på när samverkan fungerat bra? 
 Kan du ge exempel på när samverkan fungerat dåligt? 
 
 Samverkan med personal i öppenvård? 
 Samverkan med personal i slutenvård? 
 
 Vilken information är det viktigt att du som närstående får ge till vården? 
  Öppenvård 
  Slutenvård 
 
 Hur vill du vara delaktig i vården? 
 
Berätta vilken typ av stöd du som närstående vill ha möjlighet att få? 
 
 Vilken form av stöd? (ex samtal, information…) 
  

Vem vill du ha stöd ifrån? (ex kontaktperson, sjuksköterska, läkare, kurator…) 
 
 När är det viktigt att få stöd? 
 
 Stöd vid öppenvård? 
 Stöd vid slutenvård? 
 


