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Abstrakt 

Bakgrund: Sjukdomen schizofreni resulterade i social och kognitiv försämring som även 

påverkade familjen. Patienter betraktade ofta sina anhöriga som en potentiell resurs och 

ansvaret som anhöriga tog på sig yttrade sig på flertalet olika sätt som påverkade hens hälsa.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa anhörigas erfarenheter vid vård av en 

familjemedlem med schizofreni.  

Metod: En litteraturöversikt med 14 kvalitativa artiklar inkluderades i resultatet.  

Resultat: Ur resultatet bildades fyra huvudteman, “Anhörigas upplevelser vid insjuknande i 

schizofreni”, “Anhörigas upplevelser av bemötande”, “Inverkan på anhörigas vardagliga liv” och 

“Behovet av stöd till anhöriga”. Känslan av hjälplöshet och frustration, okunskap, stora 

livsförändringar samt behovet av stöd från vänner och familj har lyfts fram i resultatet.  

Diskussion: Trots sjuksköterskans långa utbildning saknades eller negligerades kunskapen i 

bemötande av anhöriga i en vårdnadsroll. Vikten av att som sjuksköterska ge stöd och 

kunskap i hur anhöriga skulle hantera sina varierande känslor. 

En rekommendation till sjuksköterskan var att använda sig av omvårdnadsmodellen 

familjefokuserad omvårdnad som ett hjälpmedel för att underlätta kontakten mellan 

anhöriga, vårdpersonal samt patienten. 

Slutsats: Sjukdomen schizofreni påverkade inte bara individen utan även anhöriga som en 

enhet vilket innebar att anhöriga blev lika delaktiga i sjukdomen som patienten själv. Enligt 

resultatet i litteraturöversikten fanns det en allmän brist i kunskap om sjukdomen 

schizofreni. Författarna ansåg därför att det är av stor vikt att sprida kunskapen för att 

underlätta för anhöriga och på sikt minska psykiska sjukdomar som ett tabubelagt ämne. 

 

 

Nyckelord: Anhöriga, Bemötande, Kunskap, Närståendeperspektiv, Schizofreni, 

Upplevelser  
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Introduktion  

Schizofreni är en sjukdom med hög prevalens (Socialstyrelsen, 2013). Författarna av 

litteraturöversikten är blivande sjuksköterskor och kommer med stor sannolikhet via yrket 

möta människor med psykisk ohälsa. Till varje patient så följer det med anhöriga som ofta 

glöms bort i en patientfokuserad vård. Författarna har valt att skriva om ämnet till följd av 

intresset för psykiatriska sjukdomar. 

 

Bakgrund 

Schizofreni är en psykossjukdom som vid 20-40 procent av fallen utbryter innan 20 års ålder 

och klassificeras som folksjukdom av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 

2013). Sjukdomen är kronisk och yttrar sig genom symtom som vanföreställningar, 

hallucinationer samt social och kognitiv försämring vilket resulterar i ett destruktivt 

beteende som påverkar familjen både i och utanför vårdrollen (Mizuno, Iwasaki, Sakai & 

Kamizawa, 2012; Ghosh & Greenberg, 2012; Chan, 2010; Socialstyrelsen, 2013). Vad som 

orsakar sjukdomen står fortfarande oklart men kombinationen av genetiska- och 

miljöfaktorer är de troligaste förklaringarna till insjuknandet (Gottesman, Laursen, Bertelsen 

& Mortensen, 2010; Stowkowy & Addington, 2013). Sjukdomen kan behandlas med 

antipsykotiska läkemedel, träning på sociala färdigheter samt psykologisk stöd 

(Socialstyrelsen, 2017). Internationell forskning visar att prevalensen av schizofreni världen 

över är 15/100 000, vilket motsvarar ungefär 29 miljoner människor. I Sverige behöver 

uppskattningsvis 30 000 till 40 000 personer samhällets insatser till följd av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2013).   

 

Schizofreni drabbar både patienten och hens familj, ansvaret som familjen tar på sig yttrar 

sig på flertalet olika sätt (Chien & Chan, 2013). En person med diagnosen schizofreni 

kommer i föreliggande litteraturöversikt benämnas som “patient”, även om personen i vissa 

fall befinner sig i hemmet och vårdas av en anhörig. En anhörig definieras av Socialstyrelsen 

(2016) som en person bland de närmaste släktingarna eller inom familjen. 
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En familj kan beaktas från flera olika vinklar för att få ett helhetsperspektiv. En av de vinklar 

som beskrivs är det biologiska perspektivet. Det beskrivs lättast som en grupp individer som 

är bundna till varandra genom giftermål eller blodsband. En familj kan även ses ur ett 

psykologiskt perspektiv. Det perspektivet beskriver känslomässiga band mellan olika 

personer som utgångspunkt som innebär att en familj inte behöver ha blodsband, vara gifta 

eller bo ihop, utan det är individen själv som bestämmer vilka som ingår i familjen (Wright 

& Leahey, 2013, s. 3-4). 

I föreliggande studie ses anhöriga och familj som synonymt och författarna kommer att utgå 

från ett biologiskt perspektiv för inklusion av syskon, makar, livspartner och föräldrar.  

 

Tidigare forskningsfokus har varit inriktad på om det var möjligt att en person med 

diagnosen schizofreni klarade av att vistas fritt ute i samhället. Forskningen har utvecklats 

genom ändra fokus till anhöriga i en vårdande roll och tillkommande upplevelser. I 

vidareutveckling av forskningen har fokuseringen utvidgats och omfattar problematik vid 

sociala, fysiska och psykiska utmaningar (Chien, Chan & Morrissey, 2005; Gradón, Jenaro & 

Lemos, 2008). Anhöriga till personer med hjärnsjukdomar upplever överlag ett större och 

tyngre ansvar än andra anhöriga till personer med diverse sjukdomar t.ex. stroke och 

hjärtsjukdomar. Anhöriga till personer med diagnosen schizofreni visade lidande genom en 

förändring i familjeaktiviteter, hotfullt beteende hos patienten, skam, skuld, oro och 

depressiva tankar. Anhöriga fick även mindre stöd från sociala kontaktnät och vårdpersonal 

jämfört med exempel lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och diabetes (Mangliano, Fiorillo, De 

Rosa & Malangone, 2005; Papastavrou, Charalambous, Tsangari & Karayiannis, 2012). När 

en anhörig tar på sig vårdrollen för personer som har en kronisk sjukdom medför ett stort 

ansvar, ett ansvar som är tidskrävande och motsvarar halvtidsjobb (Flyckt, Löthman, 

Jörgensen, Rylander & Koernig, 2011). Förvirring, förlust, frustration, ilska och behovet att 

skydda patienten från sig själva samt andra eller yttre element var utmaningar som föräldrar 

ställdes inför när de har ett barn med diagnosen schizofreni. Det beskrevs att de nya 
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utmaningarna är en förlängning av föräldraskapet och anhöriga satte deras egna intressen i 

andra hand, förändra rutiner samt hitta nya gemensamma intressen för att ha mer tid 

tillsammans med sitt barn (Chaffey & Fossey, 2004).  

 

Teoretisk anknytning, Familjefokuserad omvårdnad 

Omvårdnadsmodellen som valts att använda i litteraturöversikten är familjefokuserad 

omvårdnad (FFO). FFO beskriver en diagnos som ett socialt kontrakt där den 

diagnostiserade personen, anhöriga och vårdpersonal (främst läkare och sjuksköterskor) 

ingår. Ibland är det svårt för alla parter att enas i samtliga aspekter, i det här fallet en 

diagnos. Som exempel kan familjen godta diagnosen, medan patienten inte godtar diagnosen 

hen blivit tilldelad. Även om familjen godtar diagnosen kanske de inte godtar den föreslagna 

behandlingen (Wright, Watson & Bell, 1996/2002, s. 84-86). 

Föreställningar om en sjukdom innan den gör entré i en familj påverkar individernas 

upplevelser av ett tillstånd. Enligt teoretikerna formar föreställningar våra upplevelser om 

sjukdomen mer än sjukdomen i sig (ibid). En familjs erfarenhet av sjukdom är inte 

fullständig om den ej innefattar en djupgående förståelse för enskilda anhörigas 

föreställningar. Det mest effektiva kliniska insats man som sjuksköterska kan utföra är att 

klargöra föreställningar som anhöriga har om det aktuella hälsoproblemet (Wright et al., 

1996/2002, s. 21-22). För att underlätta och ge stöd till anhöriga kan sjuksköterskan använda 

sig av FFO som beskriver att anhörigas föreställningar om sjukdomen kan vara hindrande 

eller underlättande. Hindrande föreställningar begränsar möjligheten till att finna lösningar 

medan underlättande föreställningar ökar möjligheterna att finna lösningar på problem. Det 

går att klargöra genom att använda terapeutiska samtal mellan sjuksköterska, patient och 

anhöriga där målet att skapa ny alternativt annorlunda syn på resurser och identifiera 

lösningar på sitt lidande (Wright et al., 1996/2002, s. 26). 

Kärnföreställningar hos en individ kan beskrivas som antingen positiva eller negativa. Är 

individens inställningar negativa har den hindrande föreställningar, är individen inställning 

positiv har den underlättande föreställningar (Wright et al., 1996/2002, s. 69).   
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Problemformulering  

Att drabbas av schizofreni är idag fortfarande tabubelagt och många undviker av rädsla och 

okunskap att prata om det. Det kan vara lätt att glömma att med varje patient finns det 

oroliga anhöriga som är delaktiga i sjukdomen och omvårdnadsarbetet. Således anser 

författarna att det är viktigt att utveckla ämnet genom att få fram erfarenheter hos anhöriga, 

negativa som positiva. Uppmärksammas dessa upplevelser av sjuksköterskan kan relationen 

mellan anhöriga och den professionella vården förbättras. Förbättras relationen mellan 

anhöriga och sjukvården kan det leda till förbättrad omvårdnad för patienten.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa anhörigas erfarenheter vid vård av en 

familjemedlem med schizofreni.  

 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt är en sammanställning av tidigare forskning med syftet att ge en 

överblick av den forskning som finns och kan bana väg för ny forskning i framtiden (Polit & 

Beck, 2012, s. 95). Författarna skapade en bild av forskningsläget med underlag för 

evidensbaserad vård samt såg över vilka metoder eller teoretiska utgångspunkter som 

använts (Rosén, 2012, s. 429; Friberg, 2012a, s. 133).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Syftet med litteraturöversikten var att få fram erfarenheter, därmed var författarnas fokus på 

att inkludera artiklar med kvalitativ metod (Segersten, 2012, s. 99), men om kvantitativ 

studie uppfyllde vårt syfte exkluderades den inte. Artiklarna som inkluderas i resultatet 

innehöll närståendeperspektiv och deltagarna var vuxna anhöriga till patienter 

diagnostiserade med sjukdomen schizofreni. Artiklar som var skrivna på något annat språk 
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än engelska eller svenska exkluderades. Någon begränsning av hur gammal en artikel fick 

vara användes inte då ett specifikt årtal inte var möjligt att motivera. I början av 

litteraturöversikten fanns geografisk begränsning i sökningarna vilket gav begränsat urval 

till resultatet. Begränsningarna togs senare bort för att öka mängden material att arbeta med. 

Litteratursökning 

Författarna av litteraturöversikten har använt sig av databaserna Pubmed, Chinal och 

PsycInfo för sökning av vetenskapliga artiklar. Genom användning av relevanta MESH-

termer, Chinal-Headings, Thesaurus och relevanta fria sökord som inte kunde beskrivas 

genom tidigare nämnda söktermer, se tabell (1). Termer som använts vid sökning var 

Schizophrenia, Schizophrenia/nursing, Family, Family Nursing, Family Attitudes, Caregiver 

Burden, Professional- Family Relations, Daughters, Sons, Siblings, Parents, Spouses och fria 

sökordet experience. Sökningar i PsycInfo genererade inte i någon relevant artikel.   

 

 

Urval, Relevansbedömning och Granskning 

Sorteringen av litteratursökningen genomfördes i flera steg. Först bedömdes relevansen mot 

syftet genom att läsa artikelns titel, om författarna ansåg att titeln inte svarade på syftet blev 

artikeln exkluderad. Nästa steg i urvalet var att läsa artiklarnas abstrakt, artiklar med en 

relevant information inkluderades. Urvalet fortsatte genom övergripligt läsa artiklarna i sin 

helhet för att avgöra om artikeln skulle ingå i analysen (Friberg, 2012a, s. 137-138). Artiklarna 

som använts till analysen har samtliga blivit publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Som 

hjälpmedel för verifiera tidskriften som vetenskaplig användes UlrichsWeb 

(http://ulrichsweb.serialssolutions.com.proxybib.miun.se/). En granskad tidskrift på 

UlrichsWeb innebär inte någon garanti för att artikeln är vetenskaplig, utan det krävdes 

vidare granskning med hjälp av granskningsmall (Bilaga 1) från Carlsson och Eiman (2003). 

Komplettering av mallen gjordes för anpassning utifrån författarnas syfte (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson, Sandström, 2016, s. 106). Kompletteringen gjordes genom byta ut 

“Patienter med lungcancerdiagnos” mot “Anhöriga till personer med schizofreni”. För artiklarna 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com.proxybib.miun.se/
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skulle inkluderas i resultatet var kvalitets kravet minst grad II enligt gransknings protokollet 

(Bilaga 1). Utfallet av kvalitetsgranskning går att läsa i artikel sammanställningen, se bilaga 

(2). 

Tabell 1. Litteratursökning 

Datum Sökmotor Termer Begränsningar Träffar Urval Inkluderade 

artiklar i 

resultat 

20160830 Pubmed "Schizophrenia/nursing"[Mesh] AND 

("Family"[Mesh] OR "Family 

Relations"[Mesh]) 

published in the last 10 years, English, 

Swedish, Adult: 19+ years 
19 12* 

10** 

1*** 

1 

20160830 Chinal (MH "Schizophrenia") AND (MH "Family 

Relations" OR MH "Family" OR MH 

"Family Nursing") 

Published Date: 20050101-20161231 

Language: english 

Age: All adult 

Geography: Usa, Europe 

106 

1# 

50* 

26** 

5*** 

3 

20160907 Chinal (MH "Schizophrenia") AND (MH "Family 

Attitudes") 

Published Date: 20050101-20161231 

Language: English  Geography: Europe, 

USA; Age: All Adult 

15 

2# 

6* 

3** 

2*** 

2 

20160907 Chinal (MH "Schizophrenia") AND (MH 

"Caregiver Burden") 

Published Date: 20050101-20161231 

Language: English  Geography: Europe, 

USA; Age: All Adult 

46 

16# 

15* 

6** 

2*** 

2 

20160914 Pubmed ("Schizophrenia"[Mesh]) AND 

"Professional-Family Relations"[Mesh] 

Published in the last 10 years, English, 

Swedish, Adult: 19+ years 
10 3* 

1** 

1*** 

1 

20160914 Chinal (MH "Schizophrenia") AND (MH 

"Professional-Family Relations") 

Published Date: 20050101-20161231 

Language: English  Geography: Europe, 

USA; Age: All Adult 

14 

1# 

3* 

2** 

2*** 

1 

20161003 Chinal (MH "Schizophrenia") AND ( ((MH 

"Daughters") OR (MH "Parents") OR (MH 

"Siblings") OR (MH "Sons") OR (MH 

"Spouses")) ) AND experience 

Geography: Ireland, Great Britain, 

Continental Europe, UK & Ireland, 

Europe, Usa 

Language: english 

23 

4# 

10* 

6** 

2*** 

2 

20161004 Pubmed "Schizophrenia"[Mesh] AND 

("Parents"[Mesh] OR "Siblings"[Mesh] OR 

"Spouses"[Mesh]) AND experience 

Language: English 

Age: 19+ 
33 

3# 

15* 

8** 

2*** 

2 

# dubbletter, * Urval efter läst rubrik, ** Urval efter läst abstrakt, *** Urval efter läst artikel,  
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Analys 

I analysen har författarna använt sig av Fribergs (2012b, s. 127-129) femstegsmodell. Att 

använda femstegsmodellen innebar att vi först läste igenom de valda artiklarna flertalet 

gånger. Det genomfördes för att få en känsla av vad artikeln handlar om, med ett fokus på 

resultatet analyserades arbetet och nyckelfynd identifierades. Varje artikel var strukturerade 

och formulerade på olika sätt beroende på vilken typ av artikel det handlade om. Genom att 

läsa vetenskapliga artiklar med fokus på resultaten med tillhörande beskrivningar, figurer, 

tabeller och citat skapade författarna sig en bild om vad artikelns teman handlade om. Efter 

att de två första stegen genomfördes en sammanställning av artikelns resultat genom att 

skapa en schematisk översikt som hade funktionen att skapa en överblick på vad som skulle 

analyseras, sammanställningen utgjorde grunden för analysarbetet. Steg fyra, vi kopplade 

artiklarna mot varandra, genom användning av färgkoder markerades likheterna och 

skillnaderna upp mellan artiklarna. Övergripande teman och subteman växte fram ur 

materialet med fokus på syftet så det inte hamnade på sidospår. I det sista steget var 

analysen klar för att presenteras i skrift. Med stöd av referenser byggdes en text upp på ett så 

tydligt och läsbart sätt som möjligt där upprepningar, tolkningsmöjligheter och motsägelser 

minimerats (ibid). Exempel på hur analysen har gått till återfinns i figur 1. 

 

Text ur artikel Översättning av text Tolkning av texten 

Participants either noticed warning signs or 

were alerted that something was amiss. They 

wanted to know what was wrong but also 

feared that a diagnosis of schizophrenia was a 

possibility. There were also feelings of shock 

and relief at finding an answer followed by a 

struggle to come to terms with it. 

Deltagarna såg att det var något som 

inte stod rätt till. De vill veta vad som är 

fel men var rädda att diagnosen 

schizofreni var en möjlighet. De vart 

chockade samtidigt som en sten lättade 

från bröstet över att de fick ett svar följt 

av över hur det skulle påverka 

framtiden.   

Anhörigas upplevelser vid 

insjuknandet i schizofreni 

Figur 1, Exempel på analysprocess 

Etiska överväganden 

Artiklarna som resultatet baseras på skulle vara godkända av en etisk kommitté eller fört ett 

tydligt etiskt resonemang. Ett etiskt resonemang innebär att författarna av granskad artikel 
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tydligt skulle framföra att deltagarna givits informerat samtycke till personers rätt att 

avbryta studien. Ett etiskt resonemang innebär även frivilligt deltagande och sekretess. 

Artiklar som inte levde upp till kraven exkluderades från analysen. Studier som var skrivna 

på något annat språk än svenska eller engelska exkluderades då de inte kunde tolkas på ett 

korrekt sätt. 

 

Resultat 

Det här är en litteraturöversikt som inkluderat 14 kvalitativa artiklar som har bearbetas för 

att svara på studiens syfte. I resultatet inkluderades artiklar från Storbritannien, Irland, 

Kanada, USA, Australien, Indien, Japan och Uganda. 

Resultatet presenteras genom fyra huvudteman, se figur 2. 

 

Huvudtema 

Anhörigas upplevelser vid insjuknande i schizofreni 

Anhörigas upplevelser av bemötande 

Inverkan på anhörigas vardagliga liv  

Behovet av stöd till anhöriga  

Figur 2. Översikt, Huvudteman 

Anhörigas upplevelser vid insjuknande i schizofreni 

Vid insjuknandet i schizofreni var det känslor av hjälplöshet och frustration tillsammans 

med rädsla och känna sig otillräcklig vanligt förekommande problemen hos anhöriga. De 

upplevde även en rädsla över själva insjuknandet (Barnable, Gaidine, Bennett & Meadus, 

2006; Saunders, 2013; Ferriter & Huband, 2003; Tuck, du Mont, Evans & Shupe, 1997).  

 

Påfrestningarna hos anhöriga upplevdes extra stora i början av insjuknandet när anhöriga 

var förvirrade över handlingar som exempel vilseledande samtal och aggressivt tonläge vid 

telefonsamtal med patienten. Det framkom även andra symtom hos patienten som paranoia 
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och känslomässig instabilitet (Mizuno, Iwasaki & Sakai, 2011; Hernandez & Barrio, 2015; 

Ferriter & Huband, 2003).  

 

Under tiden sjukdomen framskred uppkom nya symptom som exempel försämrad 

kommunikation, viktnedgång och hen blev allt mer introvert. Det gjorde situationen mer 

oberäknelig samt svårhanterlig och känslorna kunde bli överväldigade, vid det tillfället 

uppkom upplevelser av sorg. Anhöriga beskrev känslorna i samband med diagnosen 

schizofreni som en förlust av en kär person i sitt liv (Barnable et. al., 2006; Olwit, Musisi, 

Leshabari & Sanyu, 2015; Saunders, 2013).  

 

“I thought she didn´t communicate well...she seemed to close herself off...she seemed 

to be losing weight...she would be sitting there in the dark for hours...I would 

say,”this isn´t normal”...I realized something was really wrong...but I didn´t know 

what...she wouldn´t come out of the house and I would get mad and say,”what´s 

wrong with her?”and there would be a big argument and I would flair up.” Syskon. 

(Barnable et al., 2006, s. 252) 

 

Upplevelse av förändring i beteendet hos sammanboende utmynnade i uppsökandet av vård 

för att få svar på sjukdomens innebörd (Mizuno et al., 2011; Hernandez & Barrio, 2015).  

Vid inskrivning på sjukhuset fanns delade meningar om anhörigas upplevelser med att 

lämna över en del av ansvaret, några anhöriga beskrev inskrivningen som en “befrielse” 

genom att få veta orsaken till hens beteende. Innan inskrivning vilade mycket av 

omvårdnaden på anhöriga men efter stöd från vården upplevdes det mer som ett delat 

ansvar. Det utmynnade i anhöriga fick chansen att umgås med vänner och göra saker som de 

normalt inte hade möjlighet att genomföra tidigare, samma studie beskriver en annan del av 

deltagarna att uppgifterna i hemmet ökade när patienten blev inskriven. Anhöriga kände 

behovet att besöka sjukhuset samt ta hand om sysslor patienten inte längre klarade av att 

utföra (Mizuno et al., 2011). 
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Vid inskrivning på sjukhus fanns brister i kunskap hos anhöriga om patientens rättigheter. 

Syskon beskriver problematik med bristfällig information, bland annat hur tvångsvården 

fungerar och vilka rättigheter hen har. Bristen på information skapade frustration och känsla 

av hjälplöshet, exempelvis upplevde anhöriga oklarheter i hur de skulle uppträda i närheten 

av patienten (Mizuno et al., 2011; Barnable et al., 2006; Outram et al., 2015). 

 

“I felt there was no real care …. I asked the nurses questions...make an appointment 

to see the doctor...but there was no one in between, to see how I felt …. complaint 

and what it meant like, I knew nothing about schizophrenia … ” Fader. (McAuliffe, 

O’Connor & Meagher, 2014, s. 148) 

 

Majoriteten av anhöriga upplevde också svårigheter att få information om sjukdomen och 

fick endast grundläggande information om tillståndet utan möjligheter att ställa ytterligare 

frågor för att kunna fördjupa sin kunskap. Det i sin tur innebar att anhöriga blev tvungna att 

söka kunskap på egen hand (McAuliffe et al., 2014; Ferriter & Huband, 2003; Outram et al., 

2015).  

 

Den information som anhöriga var i behov av var till exempel vad de kunde förvänta sig av 

sjukdomen samt hur de bör bemöta patienten. Genom utebliven information behandlade 

anhöriga patienten som ett litet barn i ett försök att skydda hen mot omgivningen (Ferriter & 

Huband, 2003). Överlag visade sig anhöriga män ha sämre kunskap om schizofreni vid 

insjuknandet i jämförelse med kvinnor (Mizuno et al., 2011).   

 

Att diagnostiseras med schizofreni innebar en lättnad för anhöriga som såg att det var något 

som inte stod rätt till, exempel var konstiga uttryck och handlingar vanligt förekommande 

vid insjuknandet. Samtidigt blev det en obehaglig känsla över vad sjukdomen kunde leda till 

i framtiden och rädsla för vad sjukdomen skulle få för påverkan i anhörigas vardag. 

Anhöriga hade även en vilja att skaffa sig ytterligare kunskap om sjukdomen (McAuliffe et 

al., 2014; Mizuno, Takataya, Kamizawa, Sakai & Yamazaki, 2013; Saunders, 2013; Barnable et 

al., 2006). 
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Anhörigas upplevelser av bemötande 

Upplevelser som anhöriga beskrev var att läkare och sjuksköterskor såg patienten som en 

diagnos i stället för person. Det var vanligt förekommande familjer sågs som ytterligare ett 

problem istället för en resurs. Trots att anhöriga inte inkluderades i samtalen om hur 

framtida omvårdnad skulle planeras räknade sjukhuset med att anhöriga skulle ta hand om 

personen efter utskrivning. “I found my experience with the psychiatrists and the nurses and 

everyone through this whole system actually quite bizarre in that they don´t listen to you” 

Maka (Outram et al., 2015, s. 13). Vissa anhöriga beskrev att det fanns brist på uppmuntran 

från vårdpersonal att patienten skulle bli frisk igen, negativiteten skapade suicidtankar hos 

anhöriga som upplevde att hoppet om tillfrisknande då försvann. Även om det överlag var 

negativa kommentarer om bemötandet beskriver ett fåtal anhöriga att de kunde nämna 

minst en person i personalstyrkan som de kände alltid gjorde sitt bästa för att förklara och ge 

ett så bra bemötande som möjligt (Outram et al., 2015). 

 

“Just recently a young doctor has been, the one that diagnosed [name of son] with 

pneumonia, he’s been able to relate to him very well, and it’s because he has 

empathy, he talks to him, and that has been very, very positive ... And this doctor 

asked his permission, and explained to him in a simple way. All the other doctors just 

didn’t have that way of communicating to get that across. “ Moder (Outram et al., 

2015 s. 14) 

 

Anhöriga upplevde att legitimerad personal inte hade den kunskap de väntat sig om 

schizofreni samt saknade kunskapen i hur anhöriga lider till följd av sjukdomen. Något 

annat som påtalades var brist på engagemang från vårdpersonal när patienten blev inlagd. 

Genom bristen engagemang upplevde anhöriga att de behövde fördjupa sig i sjukdomen på 

egen hand för att få mer kunskap (Saunders, 2013; Outram et al., 2015; Tuck et al., 1997; 

Crisanti, 2000). 
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Det framkom upplevelser hos anhöriga att patienten behandlas annorlunda på en 

psykiatrisk vårdenhet jämfört med om hen vore inskriven på en somatisk vårdenhet. 

Anhöriga beskrev om en familjemedlem skulle skada sig skulle ingen ifrågasätta att 

patienten kom till sjukhuset. När det handlade om psykiatrisk sjukdom så ansågs det vara en 

helt annan sak och de närstående blev ifrågasatt om patienten verkligen uppfyllde 

kriterierna för att få bli inskriven (Crisanti, 2000).  

 

Oro över hur övriga samhället skulle uppfatta anhöriga och patienten förekom, det fanns 

tankar om att åka till ett sjukhus avlägset från hemmet för att grannarna inte skulle veta att 

någon i familjen hade insjuknat i schizofreni. Även en rädsla fanns att hen skulle störa 

grannarna vilket kunde utmynna i att relationerna till grannarna skulle skadas (Mizuno et al., 

2013; Mizuno et al., 2011). “Esteem and social status of the family has been reduced to the 

ground, because people don´t want to talk to us. They avoid us” (Ganguly, Chadda & Sing, 

2010, s. 133). Upplevelser av isolering från samhället var förekommande och människor 

slutade komma på besök, även nära släktingar tog avstånd. Utifrån upplevelsen av 

stigmatisering, fördomar och felaktiga anklagelser blev familjer rädda för att andra skulle få 

reda på att någon i familjen hade schizofreni (Ganguly et al., 2010; Mizuno et al., 2011; Olwit 

et al., 2015; Poon et al., 2013). 

 

“One feels rejected by society as if it were a crime have a child like this” Moder (Hernandez 

& Barrio, 2015, s. 943). I samhället saknades det empati för patienten och på grund av 

okunskap så fick personer med schizofreni varken acceptans eller uppskattning. Anhöriga 

upplevde även att samhället vände ryggen mot patienten och inte ville se problemen som 

fanns. Låg kännedom om schizofreni resulterade i att anhöriga upplevde att patienten 

skapade sig fiender bland befolkningen (Hernandez & Barrio, 2015; Ganguly et al., 2010; 

Barnable et al., 2006; Saunders, 2013; Olwit et al., 2015; Poon et al., 2013; Crisanti, 2000). 
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Inverkan på anhörigas vardagliga liv  

 Att se sitt barn som belastning var ovanligt, även om stor förändring av patientens beteende 

var trolig stod föräldrarna fast vid att fortsätta älska och ta hand om sitt barn. Vårdnaden för 

barn med schizofreni innebar stor variation av känslor allt från frustration till bekräftelse. 

Genom ovillkorlig kärlek till barnen kunde föräldrar se positivt på framtiden, föräldrarna 

fann mening i omvårdnaden när de fick kärlek tillbaka (McAuliffe et al., 2014). 

 

“There isn´t a day that goes by that he doesn´t tell both of us that he loves us...and to me, to 

see him looking at his father and telling him I love you dad and thank you both for looking 

after me...it´s like being in heaven.” Moder (McAuliffe et al., 2014, s. 149). 

 

Vanligt förekommande var att anhöriga upplevde att patienten skulle få svårigheter med att 

anpassa sig till vardagliga sysslor och sociala normer. Det ansågs av anhöriga vara en viktig 

del för att i framtiden kunna skaffa egen familj och utbildning (Hernandez & Barrio, 2015; 

Tuck. et. al. 1997). 

 

Stress förekom hos anhöriga som tog hand om en patient, det fanns vardagliga sysslor som 

kunde påverka en anhörig så mycket att den psykiska och fysiska hälsan blev lidande 

(McAuliffe et al., 2014; Saunders, 2013; Hernandez & Barroi, 2015; Ferriter & Huband, 2003). 

Hälsoproblem som uppstod var bland annat försämrad sömn och ångest till följd av 

upplevelsen att vara den enda som kunde ta hand om patienten. Det var även vanligt att 

vårdande anhöriga upplevde ensamhet, frustration och desperation tillsammans med 

vårdansvaret. Symtomen som anhöriga upplevde utmynnade i att de var tvungna söka 

psykiatrisk hjälp för att kunna ta hand om sina egna problem som uppkom för att de 

vårdade sina anhöriga och inte fick någon avlastning. I vissa fall hade anhöriga patienten 

ständigt i tankarna och förlorade mycket sömn om nätterna som gav ökad stress i vardagen 

(Saunders, 2013; Poon et al., 2013; Mizuno et al., 2011; Hernandez & Barrio, 2015; Ferriter & 

Huband, 2003).  
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Ett omhändertagande av en person med schizofreni sågs som ett familjeansvar (Poon et al., 

2013). Att vårda sitt barn, syskon eller sin partner krävde att anhöriga anpassade sina liv 

efter patienten. Det resulterade i konflikter om vem som skulle ansvara om personen, 

anhöriga tvingas ta uppehåll i det vardagliga livet för att kunna vårda patienten. Arbete, 

familj och andra vardagliga sysslor blev lidande vilket resulterade i sänkt livskvalitet 

(Mizuno et al., 2011; Saunders, 2013; Barnable et al., 2006; Onwumere et al., 2016; Mizuno et 

al., 2013; Poon et al., 2013; Hernandez & Barrio, 2015; Tuck et al., 1997).  

Ganguly et al. (2010) studie påvisade att en person med schizofreni inte kunde vara ensam 

hemma,vilket påverkade vardagen där arbete och studier blev lidande för anhöriga.  

 

“I was often required to stop my activities to attend to the needs of my child. I would 

reduce my interactions with other or I would bring my child along with me. I was 

also worried if my child was alone at home as he/she had played with fire and 

attempted suicide before. I am worried about his/her safety.” Moder 

(Poon, et al. 2013, s. 152-153) 

 

Situationer där patienten bodde hemma hos föräldrarna eller tillsammans med maka eller 

make fanns en oro för hur hen skulle klara sig ensam i hemmet när ingen annan var där. Det 

utmynnade i svårigheter att lämna hen själv i hemmet. Anhöriga kände även oro för sin egen 

säkerhet när patienten blev aggressiv, det uppstod oftast när hen var i ett labilt stadium och 

anhöriga inte visste hur de skulle hantera situationen. Oron kom också från osäkerheten om 

vem som skulle ta hand om hen när föräldrarna inte längre kunde klara av det på egen hand 

(Poon, Jourbert & Harvey, 2013; McAuliffe et al., 2014; Mizuno et al., 2013; Onwumere, 

Learmonth & Kuipers, 2016; Tuck et al., 1997; Crisanti, 2000).  

 

Anhöriga kände sig tvingade att besöka sjukhuset när patienten efterfrågade saker som inte 

fanns att tillgå, till exempel cigaretter. Anhöriga tog även ledigt från jobbet för besök vilket 

resulterade i utmattning när de senare var tvungna att arbeta ifatt dagarna för att få ihop 

ekonomin. Genom att ta ut dagar i syfte att hjälpa patienten upplevde anhöriga att de inte 

hade någon fritid över (Mizuno et al., 2011). 
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Anhöriga upplevde trots besvärliga förhållanden hopp för framtiden, hoppet påverkades av 

hur sjukdomen tidigare hade utvecklat sig. Vid förbättringar upplevde anhöriga det lättare 

att se mer entusiastiskt på framtiden (Ganguly et al., 2010; Tuck et al., 1997). I andra studier 

beskrevs framtiden som en blandning av hopp och osäkerhet, medicineringen upplevdes 

vara det mest uppmuntrande när den tidigare förlorade funktionaliteten återställdes 

(Ganguly et al., 2010; Olwit et al., 2015; Hernandez & Barrio, 2015; McAuliffe et al., 2014).  

 

“It was the best thing that ever, ever happened to that lad...hopefully as long as the 

clozaril is working we won´t see those days again. That ´s how I felt, he had come 

back. My boy had come back(tear filled eyes)...I felt that he was lost...I never thought 

that I would actually see Andrew as he is today…” Moder (McAuliffe et al., 2014, s. 

150) 

  

För att få relationerna att hålla upplevdes tålamod som det viktigaste egenskapen, det ansågs 

inte vara ett val utan ett krav att hålla ihop för framtiden och skilsmässa ansågs inte som ett 

alternativ. I en studie beskriver en make sin önskan var att i framtiden tillsammans med sin 

hustru överväga möjligheten till utökning av familjen, men risken var stor att det inte skulle 

fungera på grund av medicinering och eventuell ekonomiskt sårbarhet (Mizuno et al., 2011). 

En make beskrev att genom att hjälpa sin hustru med vardagliga uppgifter förbättrades 

deras relation på ett naturligt sätt genom att alltid var nära varandra (Ganguly et al., 2010).  

Hos en person i nära relation (gifta) till en annan människa med schizofreni så fanns oro i 

bakgrunden större delen av tiden. I situationer där en av föräldrarna hade diagnosen 

schizofreni så var den andra partnern orolig över vad deras gemensamma barn skulle tycka 

om sin mamma eller pappa (Ganguly et al., 2010; Mizuno et al., 2011).  
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Behovet av stöd till anhöriga  

För stöd och utbildning erbjöd sjukhuset samtal för anhöriga tillsammans med personer i 

liknande situation men på grund av sjukdomens varierande problematik bland deltagarna 

lämnade några gruppsamtalen efter ett fåtal möten. Exempelvis upplevde anhöriga 

skillnader i vårdnaden beroende på om det var en förälder som vårdande sitt barn jämfört 

med om en make som hade vårdnaden för sin maka. Skillnader i form av olika grader av 

stöd påverkade hur anhöriga upplevde vardagen, några fick stöd från vänner och närstående 

medan andra enbart förlitade sig på hjälp från vården (Mizuno et al., 2011).  

Anhöriga fick reflektera över hur livet fungerade i nära relation till en person med diagnosen 

schizofreni. I reflektionen beskrevs upplevelser av personlig utveckling. Genom att bortse 

från sjukdomen fick anhöriga ökad tolerans, empati och förståelse för personer i liknande 

situation (Barnable et al., 2006). 

Anhöriga använde sig av olika tekniker som de uppfattade skulle underlätta för vardagen, 

bland annat inkluderades att umgås med människor med förståelse för sjukdomen. Söka 

stöd från omgivning och vänner i liknande situation samt vara fysiskt aktiv var också vanligt 

(McAuliffe et al., 2014; Olwit et al., 2015; Ferriter & Huband, 2003). Följa uppmuntrande 

media upplevdes påverka framtidssynen positivt (Olwit et al., 2015). Vid svåra och tunga 

perioder var stöd från släktingar och vänner till stor hjälp, de visade empati och gav tröst 

som underlättade det dagliga arbetet. Beundran och respekt fanns hos anhöriga för patienten 

(Olwit et al., 2015; Ferriter & Huband, 2003; Barnable et al., 2006).  

 En anhörig beskriver hur det tog 20 år innan hon vågade fråga efter stöd från vänner för att 

istället kämpa med problemen på egen hand. När hon tillslut tog beslutet att söka hjälp 

kunde hon organisera sina tankar bättre, hon upplevde stödet från sina vänner som en 

nystart (Mizuno et al., 2013). Anhöriga till barn som insjuknat i schizofreni kände vid 

inskrivning på psykiatrin att de blev dömda av släkt för att avsäga sig vårdrollen genom att 

lämna över ansvaret till en vårdinrättning i stället för att själva ta hand om patienten 

(Crisanti, 2000). Allt eftersom åren gick samlade anhöriga på sig kunskap och erfarenheter, 
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men även efter flertalet år upplevde anhöriga att de fortfarande inte fått insikt i vad 

sjukdomen innebär (Mizuno et al., 2013; Mizuno et al., 2011). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa anhörigas erfarenheter vid vård av en 

familjemedlem med schizofreni. Artiklarna som analyserats och format resultatet var 

samtliga av kvalitativ design och insamlingen har gjorts genom intervjuer med öppna frågor 

där upplevelser och erfarenheter har beskrivits (Henricson & Billhult, 2012, s. 133; Segersten, 

2012, s. 99). Olsson och Sörensen (2011, s. 19) beskriver en förutsättning i kvalitativa studier 

är att båda parter, deltagarna och forskaren, genom språket ta del av varandras inre världar. 

Forskaren kan sedan tolka och beskriva deltagarnas erfarenheter och upplevelser. Genom 

kvalitativ metod studeras icke-mätbara fenomen som exempelvis erfarenheter och 

upplevelser. I resultatet inkluderades endast artiklar med kvalitativ metod. Några artiklar 

med kvantitativ metod inkluderades inte då vi inte hittade en artikel som levde upp till 

syftet, det kan ses som en svaghet.  

Författarna valde till en början att enbart inkludera USA och Europa vid sökning för att 

lättare kunna anpassa litteraturöversikten till svensk sjukvård i falsk förhoppning om att 

vårdmiljön skulle vara liknande. Det kan ha utmynnat i användbara artiklar har försvunnit. 

Forskningen som fanns inom ämnet upplevdes begränsad med de sökningar som 

presenteras i tabell 1. Litteratursökningen till översikten genomfördes i flertalet databaser 

vilket var en styrka (Henricson, 2012, s. 473). Databaserna som användes skulle behandla 

ämnet omvårdnad. Chinal och PubMed användes till datainsamlingen, ytterligare sökningar 

utfördes i databasen PsycINFO. Urvalet i PsycINFO levde inte upp till syftet och därför 

exkluderades databasen i sökningarna, det ser författarna som en brist.  

 

Litteratursökningen som genomfördes till översikten baserades till en början runt termerna 

schizophrenia, family och relations. Sökorden utvecklades under insamlingens gång och termen 

experience tillsammans med parents, siblings, sons, daughters och spouses adderades för att 
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bredda sökningarna. Ovan nämnda termer ses av författarna som självklara sökord utifrån 

de bärande begreppen i syftet och styrker litteraturöversikten i sin helhet. Författarna 

använde sig även av mindre självklara termer caregiver burden och professional- family 

relations. Genom användning av termen caregiver burden utgick författarna från att det är 

något negativt att ha vårdnadsrollen. Användandet av termen ansåg författarna kan ha 

skadat validiteten på litteraturöversikten relaterat till förutfattade meningar om hur det är 

att vara anhörig till en person med schizofreni. Med termen professional- family relations hade 

författarna en förhoppning att fastställa hur relationen mellan professionen och anhöriga 

upplevdes av anhöriga, trots tydliga brister i termerna anser författarna att det inte speglat 

resultatet eller avvikit ifrån syftet.  

  

Litteraturöversikten baserades på data med internationell spridning vilket gör att den inte 

kan appliceras direkt till den svenska vården. Genom den internationella spridningen 

kommer forskning från flera olika kulturtillhörigheter som exempel Australien, Kina och 

USA. Författarna anser att spridningen ökat trovärdigheten av litteraturöversikten då det 

tyder på att liknande problematik finns i flera delar i världen, därmed kan 

litteraturöversikten även användas som stöd till internationell forskning. Författarna anser 

att den internationella spridningen tillför mer än vad den försvagar litteraturöversikten. 

 

Samtliga artiklar i litteraturöversikten var skiva på engelska och båda författarnas 

modersmål var svenska vilket kan ha utmynnat i feltolkningar i översättningen. För att 

minska risken för misstolkningar i samband med översättning av artiklarnas resultat lästes 

resultatet flertalet gånger. En diskussion om tolkningen av artiklarna mellan författarna 

fördes för att säkerställa att artiklarnas resultat uppfattades på samma sätt.    

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa anhörigas erfarenheter vid vård av en 

familjemedlem med schizofreni. Resultatet visar en variation av känslor, vardaglig 
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problematik, stigmatisering och generell okunskap i samhället. Genom bristen på förståelse 

om sjukdomen från vårdpersonal samt samhället i stort uteblev stödet till både individen 

och anhöriga. 

 

I resultatet beskrev anhöriga att upplevelsen av bemötandet från vårdpersonal inte levde 

upp till förväntningarna. Anhöriga betraktades som ett problem istället för en resurs vilket 

styrks av artikeln skriven av Huang, Sun, Yen och Fu (2007) som påpekar att enbart ett fåtal 

anhöriga kände sig nöjda med stödet. Anhöriga var i större behov av hjälp från 

sjukvårdspersonal.  

Sjöblom, Pejlert och Asplund (2005) påpekar att sjuksköterskor var medvetna om behovet 

anhöriga hade, men ett hinder för att kunna ge det stöd och hjälp anhöriga var i behov av 

var att de själva inte vill delta i samtal relaterat till att de upplevde det som ett ämne som var 

besvärligt att föra ett samtal om. 

Vidare finns det barriärer som förhindrar ett gynnsamt samarbete mellan vårdpersonal och 

anhöriga. Barriärerna kan till exempel yttra sig genom tidsbrist eller att vårdpersonal 

tenderar att fokusera på patienten (Kaas, Lee & Pietzman, 2003; Rask & Levander, 2002; 

Winfield & Burnett, 1996; Sjöblom, Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008). 

Sjuksköterskor samt annan vårdpersonal tenderar att glömma av anhöriga som en del i 

vårdandet. Författarna av den här litteraturöversikten anser att vårdpersonal måste komma 

ihåg att anhöriga påverkas lika mycket av insjuknandet i sjukdomen som patienten själv. Det 

talar för att sjuksköterskan kan använda sig av FFO som beskriver sjuksköterskans uppgift 

är att bjuda in patient med familj till samtal där anhöriga och patienter ges chansen att 

reflektera över hur deras livssituation ser ut. Inbjudan ses som grundläggande förutsättning 

för en gemensam utveckling av nyskapande och positiva föreställningar (Wright et al., 

1996/2002, s. 151-153). 

Författarna av den här litteraturöversikten betonar vikten av att skapa tillfällen för 

sjuksköterskor att prata med anhöriga och individen för att kunna involvera samtliga i 

vården. Genom inkluding av anhöriga i samtalen kan förståelse uppnås om sjukdomen, dess 
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symtom kan bli tydligare för anhöriga. Samtidigt kan vården använda kunskaperna som den 

anhöriga har om patienten för att förbättra omvårdnaden för patienten.  

 

I resultatet framkom att flera anhöriga saknade kunskap om sjukdomen innan insjuknandet 

vilket resulterade i förvirring samt osäkerhet. FFO beskriver att det är vanligt att 

föreställningar om en sjukdom innan insjuknandet som påverkas av tidigare kunskap 

(Wright et al., 1996/2002, s. 84). Huang et al. (2007) beskriver att känslan av skam hindrade 

familjer från att söka psykiatrisk hjälp. Författarna anser den allmänna kunskapen om 

schizofreni behöver förbättras som vidare skulle kunna få befolkningen att söka vård i ett 

tidigare skede.  

Resultatet beskrev att rädsla för vad andra i samhället har för uppfattning upplevdes som ett 

problem för anhöriga, till exempel fanns en rädsla att relationen med vänner och släktingar 

riskerade att skadas. Rädslan kunde tvinga anhöriga till isolering då anhöriga var rädda för 

att någon skulle få reda på att en i deras familj hade diagnosen schizofreni. Författarna av 

den här litteraturöversikten anser vikten av att som sjuksköterska informera allmänheten om 

sjukdomens innebörd för att i framtiden undvika missförstånd och underlätta för både 

anhöriga och individen. Det är något som kan uppnås genom att synas i media som till 

exempel i tidningar och på internet, genom att ha kampanjer i samhället exempelvis 

informationstält. Genom att synas kan den psykiska hälsan främjas när kunskapen blir mer 

lättåtkomlig.   

 

Resultatet beskriver även att vara anhörig med en patient skapade hälsoproblem på grund 

av oro och sömnsvårigheter för den anhöriga som vårdade patienten. Anhörigas hälsa blev 

lidande och det mynnade ut i psykiatriska problem och suicidtankar. Vidare visar Chaffey 

och Fossey (2004) att anhöriga till följd av viljan att alltid ställa upp för patienten begränsade 

egentiden och förlust av kvalitetstid med andra närstående. Anhöriga upplevde även ett 

ansvar att ta få tag på patientens formella information för att till exempel ta hand om 

bankärenden och försäkringar (ibid). Enligt Pejlert (2001) är det inte bara förknippat med en 
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börda att vara anhörig till en person med psykisk sjukdom till exempel när patienten ger 

bekräftelse på den anhöriges betydelse kan det även ge känslor av tillfredsställelse. 

Författarna av den här litteraturöversikten betonar därför vikten att som sjuksköterska redan 

i det tidiga stadiet av insjuknande underlätta för anhöriga genom att ta kontakt samt 

informera vad för alternativ som finns tillgängliga. Det kan i sin tur minska på stressen och 

oron för anhöriga som i längden kan leda till ytterligare vårdtyngd då anhöriga också blir i 

behov av hjälp från psykiatrin.  Författarna anser att det är viktigt att prata med anhöriga om 

hur deras mående är och våga fråga om finns suicidtankar för att kunna hjälpa innan det är 

för sent. 

Sjuksköterskan kan använda sig av FFO där terapeutiska samtal ingår, målet är att få fram 

om det finns hindrande eller underlättade föreställningar hos anhöriga och patienten men 

även hos sjuksköterskan (Wright et al., 1996/2002, s. 26). Vidare anser FFO att när ohälsa 

uppstår aktiveras kärnföreställningar och därmed måste sjuksköterskan först fokusera på om 

patientens upplevelser är negativa eller positiva (Wright et al., 1996/2002, s. 69). Författarna 

anser att genom användning av underlättade föreställningar kan sjuksköterskan till exempel 

försöka få bort suicid tankarna hos anhöriga. Det går att genomföra genom exempelvis 

berätta om vilka alternativ som finns från sjukhusen eller förklara hur andra i liknande 

situation har löst problemen. Sjuksköterskan kan med underlättade föreställningar försöka 

förklara att suicid inte är ett bra alternativ. 

Resultatet visar att stödet till anhöriga var varierande, en del anhöriga tog stöd från vänner 

medan andra förlitar sig på vårdinrättningar. Det sjukhusen hade att erbjuda var 

gruppsamtal med personer liknade situation. Utebliven hjälp samt stöd från vården eller att 

inte bli bekräftad av professionen som en potentiell resurs skapade frustration. Bristen av 

information från professionella vårdare försvårade samarbetet (Sjöblom et al., 2005). 

 

Enligt Mangliano et al. (2005) samt Papastavrou et al. (2012) lider anhöriga till 

hjärnsjukdomar ett större och tyngre ansvar jämfört med andra somatiska sjukdomar.  



 

22 
 

I och med det tyngre ansvaret bör det finnas fler alternativ till anhöriga än vad som erbjuds 

för närvarande. Förslagsvis anser författarna att de anhöriga som är i stort behov av stöd 

erbjuds ett mobilt psykiatriteam där vårdanställda kommer hem till anhöriga och hjälper till 

att underlätta i vardagen och samtidigt samtalar om mående.   

Slutsats 

Sjukdomen schizofreni drabbar inte bara individen utan även anhöriga som en enhet vilket 

innebär att anhöriga blir lika delaktiga i sjukdomen som patienten själv. Det är därför viktigt 

att belysa anhörigas erfarenheter för att kunna få förståelse och därmed i framtiden som 

sjuksköterska förbättra vården ur samtligas perspektiv. Genom att den här 

litteraturöversikten hoppas författarna att sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan få en 

förståelse för hur sjukdomen påverkar mer än bara individen och därmed kunna underlätta i 

vardagen för anhöriga. Enligt resultatet i litteraturöversikten fanns det en allmän brist i 

kunskap om sjukdomen schizofreni. Författarna anser därför att det är av stor vikt att sprida 

kunskap för att underlätta för anhöriga och på sikt minska psykiska sjukdomar som ett 

tabubelagt ämne. Författarna anser att framtida forskning bör fokusera på vilket sätt 

sjuksköterskor kan ge stöd till anhörig. 
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Bilaga 2, Översikt av inkluderade artiklar i resultat 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat 

 

 

Kvalité 

Barnable., 

Guandine., 

Bennet. & 

Meadus. 

(2006) 

Kanada 

Att få fram ny kunskap om hur det är att ha ett 

syskon med schizofreni. 

Kvalitativ, 

Tolkande,  

 

6 

(ej angivet) 

Semi- strukturerade intervjuer  

Femenologi 

Varför syskonet beter sig som hen gör är svårt att 

förstå. Känsla av hjälplöshet är ett vanligt problem. Att 

balansera sina liv efter sitt syskon skapar en känsla av 

isolering. 

Grad I 

Crisanti 

(2000) 

USA 

Beskriva mödrars erfarenhet vid ofrivillig 

inläggning på sjukhus av deras schizofrena 

vuxna barn. 

Kvalitativ, 

Tolkande 

3 

(ej angivet) 

Intervju med öppna frågor. 

Femenologi 

Mödrarna kände sig som offer som behandlades 

annorlunda i för de hade en son som var mentalt sjuk. 

Frustation och förvirring var återkommande känslor. 

Grad 1 

Ferriter & 

Huband  

(2003) 

UK 

Utforska erfarenheter hos föräldrar som har ett 

barn som drabbas av schizofreni. 

Kvalitativ, 

beskrivande  

22 

(ej angivet) 

Semi-strukturerade intervjuer  Det var vanligt att föräldrar upplevde våld i hemmet. 

Föräldrarna kände skuld att ha bidragit till 

insjuknandet. Svårigheter att ta emot relevant 

information vid inläggning på sjukhus. 

Grad I 

Gunguly., 

Chadda. & 

Singh. 

(2010) 

Indien 

Hur påverkas familjen av deras 

omhändertagande av en familjemedlem som 

har en svår psykisk sjukdom.   

 

Kvalitativ, 

Tolkande,  

100  

(ej angivet) 

Fokusgruppintervju, 

Innehållsanalys  

Social isolation och förutfattade meningar mot 

psykiskt sjuka drabbar även familjen. Oro för 

patienten och dennes framtid påverkar 

familjefunktionen.   

Grad I 

Hernandes 

& Barrio. 

(2015) 

USA 

Utforska uppfattningar om subjektiv börda för 

familjemedlemmar som ger vård till 

familjemedlem med schizofreni. 

Kvalitativ, 

Teoretisk 

64 

(ej angivet)  

Öppen intervjustruktur 

Grounded theory  

Sjukdomen skapade en negativ familjerelation och 

påfrestningarna utmynnade i fysiska och psykiska 

hälsoproblem för familjemedlemmarna 

Oro för framtiden och för hur den sjuka ska anpassa 

sig till samhällets normer. 

 

Grad I 



 

1 
 

Mcaulliffe., 

O´Connor. 

& Meagher 

(2014) 

Irland 

Utforska föräldrars erfarenhet av att leva med 

och vårda en vuxen son eller dotter med 

schizofreni. 

Kvalitativ, 

beskrivande,  

6 

(ej angivet) 

Semi- strukturerad  

djupingående intervjuer, 

Innehållsanalys 

Brist på förståelse om tillstånd, en ökad stress och 

minskad kvalitetstid för makar. Uppoffringar för god 

livskvalitet hos barn samt en oförutsägbar framtid. 

Grad I 

Mizuno., 

Iwasaki. & 

Sakai 

(2011) 

Japan 

Syftet var att beskriva och förstå upplevelserna 

i omvårdnadsrollen hos män som lever 

tillsammans med en som har schizofreni 

genom beskrivningarna som männen ger.  

Kvalitativ, 

Beskrivande, 

 

12 personer 

(ej angivet) 

Semi- Strukturerad intervju, 

Innehållsanalys, 

Initialt låg kunskap om sjukdomen. Oro för frun och 

oro för vad deras barn tycker om mamman. Även 

stress var vanligt och uppoffringar behövdes oftast för 

att få ihop livet.  

Grad II 

Mizino., 

Takataya., 

Kamizawa.

, Sakai. & 

Yamazaki. 

(2013) 

Japan 

Beskriva kvinnliga familjemedlemmars 

upplevelser av att behandla en närstående med 

schizofreni. 

Kvalitativ, 

Beskrivande 

och 

utforskade.   

11 familjer 

(ej angivet) 

Fokusgruppintervju,  

Innehållsanalys, 

Pga. skam ville familjen söka vård långt från hemmet, 

så grannar inte skulle få veta. Trots lång erfarenhet, 

kändes sjukdomen främmande. Oro för framtiden och 

hur andra såg på familjen.    

Grad I 

Olwit., 

Musisi., 

Leshabari. 

& Sanyu. 

(2015)  

Uganda  

Undersöka erfarenheter anhörig har i 

omvårdnadsrollen till en familjemedlem som 

har schizofreni. 

Kvalitativ, 

Beskrivande 

22 

(2) 

Fokusgruppintervju, 

Grundligintervju  

Det var vanligt med sorg bland deltagarna. Olika 

faktorer utlöste känslor hos deltagarna. Misstag i 

kommunikationen skapade stora problem. Släktingar 

och vänner var viktigt för emotionellt stöd.  

Grad I 

Onwumere

., 

Learmonth. 

& Kuipers.  

(2016) 

UK 

Syfte var undersöka erfarenheterna hos 

familjemedlemmar som har en omvårdnadsroll 

till person som har vanföreställningar om 

familjen.  

Kvalitativ, 

Tolkande, 

 

5 

(ej angivet) 

Semi-strukturerad intervju, 

Femenologi 

Familjemedlemmar kände sig deprimerad på grund av 

situationen med deras anhörig. En familjemedlem som 

ta hand om den sjuka löper större risk att få låg 

livskvalité.  

Grad I 

Outram., 

et. al.  

(2015) 

Australien 

Studiens syfte var att undersöka anhörigas 

upplevelser av kommunikationen runt en 

schizofrenidiagnos och relaterad information. 

Kvalitativ,  

Tolkande, 

 

13 

(ej angivet) 

Semi-strukturerad 

intervju, 

Generisk kvalitativ design.  

Deltagarna ville ha en diagnos för personen de vårda, 

det är viktigt för de själva och den sjuke personen. När 

diagnosen sattes var upplevelsen att ytterligare 

information uteblev om sjukdomstillståndet.  

Grad II 



 

2 
 

Poon., 

Joubert & 

Harvey. 

(2013) 

Australien 

Undersöka hur familjer reagerar på vårdbörda, 

vilken taktik som används för att handskas 

med sjukdomen samt få förståelse för 

livskvalitet hos vårdande medlemmar. 

Kvalitativ, 

beskrivande  

5 

(0) 

Öppen intervjustruktur. 

Innehållsanalys 

Deltagarna kände en ständig oro för att lämna den 

sjuka hemma själv och en oro för sig själva när 

personen var psykiskt icke stabil.  

Grad I 

Saunders 

(2013)  

USA  

Syftet med studien var att utforska 

vårdgivarnas perspektiv allt eftersom de ger 

daglig vård till sin schizofrenidrabbade 

familjemedlem. 

Kvalitativ, 

utforskade 

design, 

longitudinell. 

 

37 

(ej angivet) 

Semi-strukturerad intervju, 

Innehållsanalys 

Familjemedlemmarna kände sig diskriminerade för 

vårdpersonal inte lyssnade Upplevelser av frustration, 

desperation samt ensamhet med ansvar. Brist på 

vardaglig hjälp skapade mentala och fysiska 

hälsoproblem för deltagarna. 

Grad II 

Tuck., Du 

Mont., 

Evans & 

Shupe  

(1997) 

USA  

Få fram erfarenheter av att vårda ett vuxet barn 

med schizofreni.  

Kvalitativ, 

beskrivande   

9 

(ej angivet) 

Semi-strukturerad intervju,  

Femenologi 

Det sågs som både en chock och sorg vid insjuknadet. 

Föräldrarna kände en oro för hur barnet skulle klara 

sig själv i framtiden. Det fanns ett större 

kunskapsbehov om sjukdomen. 

Grad I 

 


