
Abstrakt 
 
Bakgrund: Schizofreni är en av de vanligaste orsakerna till att man drabbas av en 
psykos och det är för det mesta unga människor som insjuknar. Patienter med 
schizofreni har oftast bristfällig insikt och förståelse för sin sjukdomsbild och 
behandling. Utbildning och rehabilitering är därför fokuserad på att öka patienters 
självständighet. Detta har visat att risken för återfall minskar vilket i sin tur bidrar 
till ett ökat välmående och förbättrade sociala förmågor.  
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att göra en replikation på SBU:s 
rapport från 1999 omvårdnad vid schizofreni och belysa faktorer som påverkar 
omvårdnaden vid schizofreni.  
Metod: Det gjordes en systematisk litteraturstudie som baserades på 20 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna bedömdes först enskilt och sedan tillsammans 
enligt granskningsmall från SBU. Kvalitén bedömdes utifrån en tregradig skala 
och de artiklar som användes uppfyllde kriteriet för hög till medelhög kvalité. 
Resultat: Patienter med schizofreni och deras anhöriga upplevde många 
svårigheter socialt, emotionellt och ekonomiskt. Sjuksköterskans viktigaste 
uppgift var att identifiera de omvårdnadsbehov som patienterna och deras 
anhöriga hade, så att de kunde få rätt stöd och omvårdnadsåtgärder.  
Diskussion: För att en omvårdnadsrelation skall kunna utvecklas är det viktigt att 
sjuksköterskan är flexibel. Genom att ha en öppen hållning, vara förstående och 
att lyssna kan man ta del av personens livsvärld och lättare kunna identifiera de 
specifika vårdbehoven. Det viktiga är att se varje individ som unik med olika 
förusättningar och behov för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. 
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Bakgrund 

Enligt Keltner, James, Darling, Findley & Oliver (2001) är schizofreni en av de 

vanligaste orsakerna till psykoser och cirka 1 procent av den vuxna befolkningen 

drabbas. Det finns tydliga tecken på att schizofreni är ärftligt och ungefär 85 

procent av dem som drabbas får sjukdomen genom arvsanlag. Individer som har 

schizofreni inom släkten löper en mycket större risk att insjukna. Har en förälder 

arvsanlaget uppskattas risken att drabbas till ungefär 15 procent och om både 

föräldrarna har anlagen fördubblas risken. Hos den övriga befolkningen där 

arvsanlaget inte är en faktor är risken att drabbas minimal.  

Schizofreni drabbar för det mesta unga människor och de första symtomen 

kommer oftast i tonåren eller tidigt i vuxenlivet. Livet för dessa unga människor 

blir för alltid förändrat och man utsätts för skrämmande erfarenheter som att höra 

röster eller se syner. För dessa personer blir det enkla i livet svårt, då de kan 

förlora koncentrationsförmågan, få svårt att minnas saker och att följa med i enkla 

konversationer. Att försöka handskas med dessa problem kan leda till social 

isolation och tillbakadragande som kan bidra till att den egna utvecklingen 

hämmas (Brady & McCain, 2004). 

Att vara anhörig innebär en psykosocial påfrestning med osäkerhet inför 

sjukdomsförloppet och en sympati för en försämrad livskvalité. Ett återkommande 

problem är även bristen på hjälp och stöd utanför själva familjen. Anhöriga till 

sina sjuka familjemedlemmar har ofta uttryckt att deras egna liv har stagnerat 

eftersom fokus läggs ofta på släktingen och deras sjukdom. Den sociala biten hos 

de anhöriga hämmas ofta eftersom man skäms över symtomen och beteendet som 

sjukdomen medför, vilket gör att man undviker att träffa andra människor (Brady 

& McCain, 2004).  

Rehabilitering för personer med schizofreni har som uppgift att förbättra bristande 

förmågor och funktioner. Egenvårdsförmågan kan med hjälp av medicinska 

åtgärder och omvårdnadsinsatser tränas så att patienterna själv klarar av att 

hantera sitt liv och sin livssituation (Hellzén, Johanson & Pejlert 1999. s 31). 
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Malmberg & Fenton (2001) beskriver att patienter med schizofreni har ett stort 

vårdbehov och i de flesta fall behöver de vård under en längre tidsperiod. 

Behandlingen av dessa patienter sker främst med mediciner men även med hjälp 

av olika former av psykoterapi. Det finns inga tydliga signaler på att 

psykodynamisk terapi som behandlingsform skulle ha någon större positiv effekt 

på patienter med schizofreni. Detta måste beaktas när det gäller att komma fram 

till en så bra behandlingsform som möjligt. 

 

Patienter med schizofreni har bristfällig insikt och förståelse för sin sjukdomsbild 

och behandling. Utbildning fokuserad på att öka patienters självinsikt har visat att 

risken för återfall minskar och kan bidra till ett ökat välmående och förbättrade 

sociala förmågor. Utbildning har dock ingen större påverkan på patientens 

självinsikt om sjukdomen och förståelse till varför man får behandling (Pekkala & 

Merinder, 2002). 

 

Brady & McCain (2004) skriver att positiva symtom som svåra hallucinationer 

och vanföreställningar är mer tacksamma att behandla med neuroleptika och kan 

därför bidra till att patienterna får bättre livskvalité genom att de kan sköta vissa 

aktiviteter i det dagliga livet. Däremot är negativa symtom som nedsatt energi och 

mindre utvecklad talförmåga svårare att behandla. Detta leder till en sämre 

prognos för sjukdomen och medför en nedsatt social förmåga och lägre livskvalité 

För att omvårdnaden av patienter med schizofreni skall fungera tillfredställande 

bör den erbjudas i en vårdmiljö som uppfyller de speciella behov som patienten 

har. Man har därför i allt större utsträckning börjat erbjuda vård i hemmet och i 

nära samarbete med anhörig. Sjukhusen har blivit mer inriktad på akuta och 

intensiva sjukdomsepisoder. Ansträngningar görs för att skapa goda vårdmiljöer 

på avdelningar för just dessa patienter (Hellzén, et al.1999. s 36). 

Hellzén et al.(1999, s. 11-13, 39-40) beskriver vidare att syftet med omvårdnad 

vid schizofreni är att lindra lidande, underlätta hantering av symtom, förhindra 

återfall och främja tillfrisknande. Målet är att patienten efter 

omvårdnadsinsatserna ska kunna hantera vardagsproblem utan att behöva anlita 

professionell hjälp. I omvårdnadsrelationen kan man stärka patienten att bygga 
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relationer genom att vara närvarande, förstående och accepterande. Realistiska 

mål bör sättas upp vilket medför en ökad känsla för patienten att lyckas. Detta kan 

leda till att vårdtagaren får en ökad kontroll över sitt liv och bättre självkänsla. Att 

förmedla hopp är viktigt genom att förklara att det är många som tillfrisknar och 

lever ett tillfredställande liv. Något som bör undvikas är att uppträda kritiskt eller 

visa ett överengagemang i patientens liv eftersom detta ökar risken för 

återinsjuknande. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att göra en replikation av SBU/SSF (1999) för 

att se vilka nya studier som tillkommit vid omvårdnadsforskningen inom 

schizofreni samt att belysa de faktorer som påverkar omvårdnaden vid 

schizofreni. 
 

Metod 
För att besvara syftet gjordes en systematisk litteraturstudie. En kritisk granskning 

och en sammanställning av litteraturen inom valt problemområde och tidigare 

empiriska studier utfördes (Forsberg & Wengström, 2003, s. 26-30). Syftet med 

litteratursökning var att sammanställa all litteratur som finns inom ett givet 

område. Tyngdpunkten låg därför på att framställa en komprimerad 

sammanställning av resultatet och använda metoder (Backman, 1998, s. 66). Det 

är viktigt att gå systematiskt till väga för att kritiskt värdera de insamlade 

studierna. Ett trovärdigt systematiskt tillvägagångssätt underlättar tolkningen och 

sammanställningen av bevisen på ett konsekvent och opartiskt sätt (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 83). Den insamlade informationen disskuterades och 

granskades noggrant av författarna utifrån en granskningsmall baserad på 

SBU/SSF (1999), (se bilaga 1). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökning har genomförts i databaserna Pubmed, Cinahl och Psychinfo, 

men det gjordes även en manuell sökning i referenslistor. De sökord som använts 

var Schizophrenia och Nursing som huvudsökord i kombination med prevention 

and control, drug therapy, psychosocial factors och rehabilitation and therapy. 
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Tabell 1. Databassökning 2007-09-12, Tabell redovisar kombination av sökord samt antal träffar i 

de aktuella databaserna. Begränsningar: Engelska, Publicerad mellan 1999/01/01 till 2007 
Sökord 
 

Pubmed Cinahl PsycINFO Totalt Utvalda 
Artiklar 

Schizophrenia 22667 3133 20372 46172  

Nursing 
 

98142 150427 8713 257283  

Prevention 
and Control 

243563 92096 2311 337970  
 

Drug Therapy 421026 75936 26837 523799  

Psychosocial Factors        13397 56420 8685 78502  

Therapy and 
Rehabilitation 

59439 9877 3025 72341  

Schizophrenia and Nursing 377 316 129 822  

Schizophrenia and Nursing 
and Prevention and Control 

57 (8) 32  2     91 8 

Schizophrenia and Nursing 
and Drug Therapy 

79 (6) 71 24     174 6 

Schizophrenia and Nursing 
and Psychosocial Factors 

9    79 (1) 2 90 1 

Schizophrenia and Nursing 
and Therapy and 
Rehabilitation 

69 (12) 15 6 (1) 90 13 

(  ) visar antal utvalda artiklar ifrån respektive sökmotor 

F visar antal lästa abstrakt 

 

Inklusion-och Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier är artiklar som uppfyller kriterierna för hög till medelhög 

kvalité enligt granskningsmall från SBU/SSF (bilaga 1) och som överenstämmer  

med syftet. Artiklarna skall gå att få tillgång till via mittuniversitetets  

e-tidsskriftsdatabas. Artiklarna ska även vara publicerade från 1999 fram till 2007 

och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier är studier som faller utanför 

ramen för syftet, artiklar som behandlar omvårdnad vid andra schizofreniliknande 

tillstånd som severe mental illness, reviewartiklar, artiklar på annat språk eller 

artiklar bedömda vara av låg kvalité. Författarnas avsikt har varit att exkludera 

artiklar som inte innehåller ett acceptabelt etiskt resonemang. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av artiklarna kommer att ske enligt SBU/SSF (1999, s. 15-16) och 

kommer att delas in i följande grupper (se tabell 2a och 2b).  
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Randomiserad kontrollerad studie (C), vilket är en prospektiv studie där man gör 

en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

 

Prospektiv studie (P), är en studie som innebär att man jämför en kontrollgrupp 

och en eller flera kontroll grupper fast utan randomisering. 

 

Kvalitativ studie (K), detta är studier som innehåller analyserad data baserad på 

intervjuer, berättelser eller observationer så att man får en ingående förståelse av 

studerade fenomen. 

 

Deskriptiv studie (DS), är studier som beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en bestämd grupp och saknar jämförelsegrupp (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999, s. 15). 

 

Bearbetning 

Bearbetningen kommer att ske i tre faser enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17). 

 

Fas 1  

En första bedömning gjordes då 445 titlar och abstrakt lästes för att välja ut de 

artiklar som skulle utses för fortsatt granskning. När den inledande bedömningen 

var klar gick 28 artiklar vidare för granskning. Av de 417 artiklar som föll bort var 

237 utanför vårt valda syfte, 62 var review artiklar, 37 dubbletter, 25 hade ej sin 

grund i empirisk forskning och 56 bestod av ofullständiga abstrakt. 

 

Fas 2  

För att ytterligare försöka få fram artiklar gjordes en kompletterande sökning i de 

utvalda artiklarnas referenslistor där ytterligare 4 artiklar tillkom. De 32 artiklarna 

granskades då var för sig av författarna och diskuterades gemensamt med hjälp 

utifrån en grankningsmall (bilaga 1). Artiklarnas vetenskaplighet diskuterades 

utifrån granskningsmallen och dessa bedömdes utifrån en tregradig skala; hög 

vetenskaplighet (I), medelhög kvalité (II) eller låg kvalité (III) enligt SBU/SSF 

(1999). 
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Fas 3  

Av de 32 artiklarna exkluderades 12 (se tabell 7) eftersom de inte uppfyllde 

inklusions kriterierna eller var av låg kvalité. Utifrån granskningsmall blev 20 

artiklar inkluderade (se tabell 3-6) varav 9 med kvalitativ design och 9 med 

kvantitativ, 2 stycken var skriven med kvalitativ metod med kvantitativ ansats.  

 

Analys 

Syftet med både kvalitativa och kvantitativa analyser att organisera och 

strukturera informationen för att lättare kunna tolka den insamlade datan (Polit & 

Beck, 2004, s. 570). Beskrivning, analys och tolkning innebär att man minskar 

volymen av information på de stora mängder data som man identifierat. Den 

vanligaste analysen är innehållsanalys där man klassificerar data för att lättare 

kunna identifiera mönster och teman så att man kan beskriva och kvantifiera 

specifika fenomen. Genom att göra en induktiv analys där mönster, teman och 

kategorier baseras på data tydliggör man tidigare mönster och kategorier som inte 

varit tillräckligt uttalade (Forsberg & Wengström, 2003, s. 145-147). Utifrån 

innehållsanalysen kunde framträdande drag ses som blev huvudkategorier som 

familj och relationer, omvårdnad vid läkemedelshantering, utbildning och 

information samt upplevelse och hantering av symtom. 

 

Etisk granskning 

Innan man påbörjar en systematisk litteraturstudie bör ett etiskt övervägande vara 

gjort. Det bör framgå att studierna har fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-

74). Författarna kommer att vara uppmärksamma på att välja studier där 

noggranna etiska överväganden har gjorts och som fått godkänt av etisk kommitté. 

 

Resultat 
Familj och Relationer 

Att insjukna i schizofreni innebär många svårigheter. Det blir svårt att klara av 

skola/arbete, skaffa vänner och ha ett eget socialt liv. Detta medför att individen 

blir beroende av andra och familjen får dra ett tungt lass både ekonomisk och 

socialt. Det är inte ovanligt att de känner både skuld och skam inför den sjuka 
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familjemedlemmen. Här redovisas sju studier som handlar om familj och 

relationer vid diagnosen schizofreni. Två studier är deskriptiva, en prospektiv 

samt fyra av kvalitativ metod. 

 

Chien, Chan & Morrissey (2007) har i en deskriptiv tvärsnittstudie (DS) av hög 

kvalité (I) undersökt den uppskattade bördan hos kinesiska familjer som har en 

släkting med schizofreni för att testa om den har ett samband med demografiska, 

sociala, hälso- och familjefaktorer. De faktorer som påverkade en hög börda var 

låg inkomst, hög ålder och att familjemedlemmen var ensamstående med 

patienten. En korrelation på hög börda fanns i familjer med dålig fungerande 

struktur, låg hälsostatus samt i de familjer som upplevde att de inte fick tillräcklig 

med hjälp ifrån samhället. Faktorer som kön, utbildning, religion eller vilken 

relation man hade till patienten var av mindre betydelse för hög börda. 

Caquejo-Urizar & Guitierrez-Maldonado (2005) har i en deskriptiv studie (DS) av 

medelhög kvalité (II) från Chile studerat den upplevda bördan hos 41 

familjemedlemmar som vårdar en släkting med Schizofreni. 90,2 procent av de 

anhöriga kände av en intensiv börda medan 9,8 procent upplevde en mindre 

börda. Orsaker till att majoriteten av familjemedlemmarna upplevde en högre 

börda var att de kände att patienterna var beroende av dem både ekonomiskt och 

socialt. Detta fick en stor del av de anhöriga att känna att de hade lite tid för sig 

själva och en önskan att kunna lämna över vården till någon annan. Studien visade 

att de som hade en lägre utbildning och var arbetslösa upplevde en högre börda än 

anhöriga som var välutbildade och hade arbete. Även mödrar och anhöriga med 

hög ålder visade sig uppleva högre börda. 

 

I en studie gjord i Tyskland (2004) av kvalitativ metod (K) värderad till hög 

kvalité (I) har Jungbauer, Stelling, Dietrich & Angermayer studerat problem i 

familjer som har ett vuxet barn med schizofreni. I studien har man intervjuat 51 

föräldrar och de flesta av dessa nämnde sjukdomsrelaterade problem gällande 

familjens utveckling vid olika typer av separationer. Många deltagare i studien 

beskrev en stor börda av att deras barn över en lång tid förblev beroende av dem 

såväl praktiskt, emotionellt och finansiellt. Föräldrarna fick under svåra 

sjukomsepisoder ta ett större ansvar genom att sköta allt praktiskt och skydda 

patienten från stessande miljöer. Några föräldrar i studien kände att de inte kunde 

 9



ha kontakt eller leva en längre tid med sina sjuka barn. En del av föräldrarna sade 

sig ha en önskan om mindre tid med sina barn på grund av den mentala börda som 

kunde uppstå. Andra menade att patienterna skulle ha större chans till att lära sig 

leva mer självständigt om föräldrarna gav mindre stöd.  

 

I en kvalitativ studie (K) av hög kvalité (I) har Browne & Courtney (2005) 

undersökt hur olika boenden påverkar patienter med schizofreni. En majoritet av 

deltagarna hade en önskan om eget boende. De som redan bodde ensamma 

förklarade att detta gav dem en känsla av tillhörighet och kontroll över sitt eget 

liv. Några deltagare klagade dock på att de inte hade råd att bo var de ville, vilket 

beskrevs med stor frustration att vissa hade rika anhöriga och andra inte. En viktig 

faktor som beskrevs i studien var att patienterna hade ett stabilt och permanent 

boende. Desto mer tid de fick till att lära känna sin omgivning desto mer säkra och 

bekväma kände de sig socialt. Alla deltagare i studien uttryckte även att 

relationerna i sina hem var av stor betydelse för sin mentala hälsa. Patienterna 

beskrev att de var mycket känsliga för vad andra människor tyckte och tänkte om 

dem och deras sjukdom. De förklarade att det var viktigt att bo med människor 

som förstod och accepterade deras situation. Även att ha någon att komma hem 

till när de mådde dåligt beskrevs vara av betydande karaktär.  

 

I en annan kvalitativ studie (K) av medelhög kvalité (II) undersöker Ferriter & 

Huband (2003) föräldrars samlade erfarenhet över en tid tillbaka om hur det är att 

ha ett barn med diagnosen schizofreni. Några av de vanligaste problem som 

föräldrarna relaterade till sina barns beteende var våld, tillbakadragande och 

verbala aggressioner. En annan tung börda som påverkade föräldrarna var att de 

kände skuld till att ha bidragit till sina barns sjukdom genom arv eller uppfostran. 

En del föräldrar klandrade sig själv väldigt mycket och beskrev att om de bara 

hade upptäckt vissa signaler tidigare så hade deras barn aldrig blivit sjuk. 

 

Phillips, Pearson, Li, Xu &Yang (2002) har i en prospektiv studie (P) av hög 

kvalité (I) utforskat patienter och dess familjers upplevelser av att vara stämplad 

och diskriminerad på grund av schizofreni. Studien visar att 60 procent av 

patienterna och 28 procent av familjemedlemmarna någon gång i sitt liv blivit 

utsatta för diskriminering på grund av sjukdomen. Kvinnliga deltagare med högre 
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social status och högre utbildning var mer utsatta för diskriminering. Deltagare 

som var stigmatiserade på grund av sin sjukdom påverkades negativt av detta i 

form av fler återfall. Mest påverkade var manliga patienter, de som insjuknat vid 

tidig ålder och de som förvärvat en högre utbildning. 

 

Forskarna Sung & Puskar (2006) har i en amerikansk studie med kvalitativ metod 

(K) av medelhög kvalité (II) försökt identifiera orsaker till låg livskvalitet hos 

universitetsstudenter med schizofreni i Korea. En majoritet av de undersökta 

studenterna hade en dålig relation med sin familj och detta påverkade dem 

negativt. Drygt hälften av studenterna kände sig ensamma. De hade svårt att få 

vänner beroende på att de inte vågade anförtro sig till andra personer, då de var 

rädda för hur de skulle uppfattas av sin omgivning. En annan orsak var att de hade 

svårt att kommunicera med andra människor och detta utgjorde ett hinder för att 

få vänner. Det mest vanliga missnöjet hos deltagarna var relaterat till skolan. Mer 

än hälften sade sig ha missat mycket av skolan på grund av återfall i form av 

psykotiska symtom. Detta fick som följd att många studenter fick dåliga betyg och 

även att de i vissa fall inte klarade av att fullfölja skolan. 

 

Omvårdnad vid läkemedelshantering 

Omvårdnad vid läkemedelshantering innefattar många olika faktorer, främst 

genom att motivera patienten att ta sina mediciner, men även att informera om 

biverkningar. För att kunna ge en god omvårdnad i samband med medicinering är 

det oerhört viktigt att sköterskan möter patienten på deras nivå och tar in deras syn 

på sjukdom och behandling och utifrån detta ge omvårdnad som möter patientens 

specifika behov. Här redovisas tre studier som behandlar läkemedelshantering till 

patienter med schizofreni varav två är av kvalitativ metod och en randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

I en fenomenologisk studie (K) av medelhög kvalité (II) har Usher (2001) 

undersökt 10 patienters personliga erfarenheter vid användning av neuroleptitisk 

medicin. Utifrån deltagarnas svar utformades fem teman som var gemensam för 

alla deltagare: Hopp om att bli frisk, lära sig leva med biverkningarna, förståelse 

för sin sjukdom, upplevelse av kontroll och kamp om att må bra. Patienterna 

förklarade att orsaken till att de tog sina mediciner var i hopp om att reducera sina 
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symtom och att detta i längden skulle leda mot ett tillfrisknande från sjukdomen. 

Deltagarna uttryckte dock en stor oro gällande biverkningar och hur de påverkade 

deras liv. Att känna kontroll över sina egna tankar och handlingar var viktigt för 

de flesta deltagare. Patienter uttryckte att de hade svårt att följa upp sin 

neuroleptikabehandling eftersom de redan från början hade svårt att acceptera sin 

sjukdom. Ett annat problem som förekom hos en del patienter var att de upplevde 

en rädsla för återfall. Denna rädsla kunde få dem att fortsätta sin behandling fastän 

de inte var nöjda med den.  

 

I en annan fenomenologisk studie (K) av hög kvalité (I) försökte Navon & Ozer 

(2003) påvisa olika attityder till läkemedelsbehandling hos patienter med 

schizofreni. Utifrån de trettiosex deltagarnas svar utformades olika teorier om vad 

som orsakat sjukdomen och patientens inställning till den medicinska 

behandlingen. Beroende på vad patienten ansåg att sjukdomen var orsakad av och 

hur symtomen yttrade sig var starkt relaterat till inställning till medicineringen. 

Personer som hade kroppsliga symtom hade en bättre inställning till medicinering 

då symtomen försvann med läkemedelsintaget. Andra patienter hade istället en 

mer negativ inställning då effekten av medicinerna sederade deras tankar och 

känsloliv vilket de upplevde som negativt. 

 

I en randomiserad kontrollerad studie (C) gjord av Maneesakorn, Robson & Gray 

(2007) av hög kvalité (I) där 32 personer med schizofreni deltog, genomfördes en 

intervention och efter en slumpmässig tilldelning fick hälften av patienterna 

följsamhetsterapi, en behandlingsform som baseras på kognitiv och 

tillmötesgående terapi under 9 veckor medan kontrollgruppen fick fortsätta med 

den vård de redan hade tillgång till. Vid uppföljning efter genomförd 

interventionsstudie så såg man en signifikant skillnad mellan grupperna i fråga om 

hur ofta de hade psykiska symtom, inställning till medicinering och hur nöjd 

patienten var med den läkemedelsbehandling den fick. Undersökningsgruppen 

hade 25 procents reducering av symtom i jämförelse med kontrollgruppen samt att 

de var mer nöjd och hade en bättre inställning till den pågående medicineringen. 

För att nå dessa resultat hade undersökningsgruppen arbetat med frågor som hur 

viktigt det var av att ta sitt läkemedel, problem relaterat till intag, attityder kring 

medicinering och deras biverkningar.  
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Utbildning och Information 

Att få rätt utbildning och information är av största vikt för patienter med 

schizofreni och deras anhöriga för att kunna leva ett någorlunda normalt liv. Detta 

ställer stora krav på sjuksköterskan som blir ansvarig att undervisa och förmedla 

stora mängder information. Många svårigheter uppstår hos patienten och dess 

anhöriga. Dessa problem kan vara symtomkontroll, biverkningar av mediciner och 

oro. Utbildningen har till syfte att stärka och förbereda patienterna och anhöriga 

inför framtiden. Andra problem som kan uppstå är förnekelse och låg 

sjukdomsinsikt vilket kan göra svårt att ta till sig det som undervisats. Inom detta 

område redovisas sju artiklar varav tre med kvalitativ metod, två prospektiva och 

två deskriptiva studier. 

 

Fung & Fry (1999) har i en kvalitativ studie (K) med kvantitativ ansats av 

medelhög kvalité (II) undersökt sjuksköterskans roll inom psykiatrin när det gäller 

utbildning till patienter med schizofreni och deras familjer. För att engagera 

patienter och deras familj i utbildningen använde sig 56 procent av sköterskorna 

av ömsesidig förståelse och 33 procent av familjefokuserad psykoterapi. Den 

vanligaste undervisningsformen var olika former av grupputbildningar. Nästan 

hälften, 48 procent använde sig av någon omvårdnadsmodell eller teori vid 

undervisning. De som använde sig av dessa metoder var i första hand 

psykiatrisjuksköterskor som hade en lång utbildning och erfarenhet. 

Undervisningsplatsen var i de flesta fall klientens hem eller på vårdavdelningen. 

De flesta sköterskor ansåg att de var redo att informera klienten och dess anhöriga 

så fort de var mottagliga för informationen. Det utbildningsmaterial som användes 

var mestadels utskrivna informationsblad och råd utifrån respektive sköterskas 

erfarenhet. De vanligaste råden som förmedlades rörde det praktiska, eventuella 

symtom och vilka behandlingar som fanns att tillgå. Det svåraste med att arbeta 

med klienten och dess familj var när förnekelse av sjukdomen fanns och ovilja att 

ta till sig information. Majoriteten av sköterskorna kände sig trygga i sin roll när 

det gällde undervisning till klienten och dess anhöriga.  

 

McCann & Clark (2003) har i en kvalitativ studie (K) av hög kvalité (I) utforskat 

hur sjuksköterskor använde sig av olika strategier för att öka tillgängligheten så att 

de lättare kunde vara anträffbara för sina patienter. Det första var att varje möte 
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med patienten skulle ge dem en positiv upplevelse så att deras vilja till samarbete 

ökade. En stor del av patienterna i studien förklarade att det hade varit lättare att 

fullfölja vården vid senare tillfällen om deras första upplevelse hade varit mer 

positiv. En annan strategi för att öka anträffbarheten var genom användandet av 

mobiltelefoner. Detta ökade tillgängligheten för framförallt de patienter som levde 

långt utanför städerna i glesbygden. På så sätt kunde de nå sina vårdare i en större 

omfattning än tidigare. De försökte även öka anträffbarheten genom att ha service 

tjugofyra timmar om dygnet. 

 

Gall, Atkinson, Elliott & Johansen (2003) genomförde en kvalitativ studie (K) av 

medelhög kvalité (II) under 6 månaders tid. 9 Psykiatrisjuksköterskor deltog och 

utifrån respektive sköterskas patientlista valdes en anhörig ut. Syftet var att 

studera vilken effekt träning/utbildning har när det gäller att bemöta anhöriga till 

patienter med diagnosen schizofreni. Fokus inom träningsprogrammet låg i att 

hitta ett sätt att samarbeta, tillkännage och stödja den anhörige samt att hjälpa den 

anhörige att definiera sina behov och hur dessa skulle nås. För att stödja de 

anhöriga startades en support session där sköterskan träffade den anhörige 1-12 

gånger under sex månaders tid. Innan utbildningen kände sköterskan en osäkerhet 

i att hantera konflikter rörande den anhöriges syn på vården och 

kommunikationen upplevdes som ytlig. Den träning och utbildning 

sjuksköterskorna fick gjorde att samarbetet med de inblandade underlättades. De 

faktorer som var avgörande för att få ta del av den anhöriges livsvärld var att 

lyssna, försöka se ur deras perspektiv och ha ett professionellt förhållningssätt. 

Genom att ha detta förhållningssätt och en vilja att hjälpa den anhörige ändrades 

inställningen till att känna sig previligerad att få ta del av deras upplevelser. Att 

kontakten ökade var inte enbart positivt för sköterskan då nya bekymmer uppstod 

så som oro inför den anhöriges mentala hälsa, missbruk, sociala konflikter eller 

negativitet inför den vård som gavs.  

 

Chien, Kam & Lee (2001) har i en deskriptiv studie (DS) av hög kvalité (I) 

utvärderat de viktigaste utbildningsbehoven hos patienter med schizofreni som 

skrivits ut från en psykiatrisk klinik och hade sin uppföljande behandling 

polikliniskt. De demografiska faktorerna som kön, ålder, utbildningsnivå, 

sjukdomslängd, typ av boende samt om patienten var medlem i någon form av 
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stödgrupp utvärderades. De fem mest förekomna utbildningsbehoven var 

information om varningssignaler på sjukdom och återfall, problemlösnings 

strategier, träning i sociala färdigheter, biverkningar av mediciner samt 

information om hur sjukdomen yttrar sig i form av symtom. De fem minst 

förekomna utbildningsbehoven var att hantera depression och självmordstankar, 

stress relaterat till sjukdomen, stresshanteringsmetoder, information om vad som 

händer när föräldrarna dör samt information angående oro och panikattacker. En 

mätning gjordes även för att se om det fanns någon korrelation mellan 

variablerna. Ett signifikant samband fanns mellan patientens utbildningsnivå och 

medlemskap i en stödgrupp, det visade sig även att patienter med högre utbildning 

var mer konsekventa och hade högre poäng i de utbildningsbehov som vart 

rankade högst. Ett annat negativt signifikant samband uppmättes som visade att de 

patienter som varit sjuka längst var de som ansåg sig ha det lägsta 

utbildningsbehovet. 

 

Chien & Norman (2003) har i en liknande deskriptiv studie (DS) av medelhög 

kvalité (II) försökt identifiera utbildningsbehovet hos personer som vårdar en nära 

släkting med schizofreni. De fem viktigaste behoven i studien var att få 

information om tidiga varningssignaler av sjukdomen och återfall, biverkningar av 

läkemedel, strategier för att lösa problem, hur sjukdomen uppfattas av patienten 

själv och information om hur man hanterar ilska och våld. Några av de 

utbildningsbehov som behövdes minst kan nämnas information om hur man 

hanterar depression och självmordstankar och utbildning om drog och 

alkoholmissbruk. I resultatet redovisas även att välutbildade personer, kvinnor och 

familjemedlemmar med en mycket nära relation till patienten tycker att utbildning 

är av största vikt för dem själva och för patienten. 

 

I en prospektiv studie (P) av hög kvalité (I) har Koukia & Madianos (2005) 

undersökt den uppskattade bördan hos anhöriga till patienter med schizofreni. 

Uppdelning gjordes i två grupper där patienten i ena gruppen genomgick ett 

rehabiliteringsprogram medan de andra patienterna bara hade tillgång till 

traditionell öppenvård. Anhöriga till patienter som deltog i 

rehabiliteringsaktiviteter visade sig vara mindre hämmad i dagliga aktiviteter och i 

det sociala livet vilket gjorde att de upplevde färre episoder av våldsamheter. De 
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hade även mindre problem med hälsa och ekonomi än anhöriga i 

undersökningsgruppen som bara hade tillgång till vanlig sjukhusvård. De faktorer 

som påverkar den börda de anhöriga upplever är hur medgörlig patienten är i sin 

vård, viljan till att följa sin medicinering, vilja att delta i sin rehabilitering, hur väl 

patienten fungerar psykosocialt samt den kvalitetstid som spenderades med den 

anhörige patienten. 

 

Kanungpairn, Sitthimongkol, Wattanpailin &  Klainin (2007) har i en prospektiv 

studie (P) av medelhög kvalité (II) utvärderat effekten av ett 

symtomhanteringsprogram för hörselhallucinationer. 18 personer inom 

öppenvården med diagnosen schizofreni deltog. Uppdelning gjordes efter 

matchning på kön och ålder. Sedan fick hälften av patienterna genomgå 

programmet för symtomhantering medan den andra hälften fick fortsätta med den 

vanliga vården. I resultatet framkom att undersökningsgruppen hade minskade 

tendenser till hörselhallucinationer före och efter interventionen. För att nå dessa 

resultat hade undersökningsgruppen fått information om psykiska symtom och 

vilka behandlingar som fanns att tillgå. Patienterna hade fått tala öppet om sina 

erfarenheter kring rösthallucinationerna och dess orsaker och konsekvenser. De 

fick även information och träning kring självhjälpsmetoder exempelvis att 

ignorera rösterna, titta på tv, samtala med andra människor eller olika 

avslappningsmetoder som handlade om att lära sig andas på rätt sätt 

(djupandning). 

 

Upplevelse och hantering av symtom 

Patienter med schizofreni upplever att olika former av sjukdomsrelaterade 

symtom gör att det dagliga livet påverkas negativt. Faktorer som påverkar graden 

av symtomförekomst är understimulerande miljöer, och oförmåga att själv 

upptäcka och hantera tecken på insjuknande. Många metoder för 

symtomhantering har använts genom åren med varierande effektivitet. Fyra 

studier redovisar upplevelsen och hantering av symtom varav en med kvalitativ 

metod och tre deskriptiva studier. 

 

Enligt McCann & Clark (2003) finns det många faktorer som uppmuntrar och 

avskräcker patienter med schizofreni att söka kontakt med vården. Majoriteten av 
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patienterna förklarade att det inte var specifika symtom som fick dem att söka 

kontakt med vården utan snarare deras oförmåga att klara av olika aktiviteter i det 

dagliga livet. Sjukdomen reducerade deras förmåga att klara av att ha ett normalt 

socialt umgänge och en del patienter skämdes över sin sjukdom. Rädslan av att 

andra människor skulle få reda på att de var psykiskt sjuka var en starkt 

bidragande orsak till varför det ibland kunde vara svårt att söka hjälp av 

sjukvården.  

 

I en deskriptiv studie (DS) av medelhög kvalité (II) undersöker Tsai & Ku (2005) 

olika självhjälpsstrategier hos 200 patienter med schizofreni som har 

återkommande hörselhallucinationer. Uppdelningen gjordes i tre grupper för att 

urskilja olika typer av strategi: Psykiska, kognitiva och beteendemässiga orsaker. 

De psykiska strategierna användes genom att angripa den psykiska statusen. Där 

använde 70 procent sig av metoder som innebar ett ökat stimulipåslag som till 

exempel lyssna på musik, röka eller motionera. 30 procent av patienterna 

minskade istället stimuli för att hantera hörselhallucinationerna exempelvis genom 

sömn eller extra medicinering. De kognitiva strategierna involverade den mentala 

processen att ta itu med hörselhallucinationerna. 63 procent använde sig av 

strategier som innebar minskad uppmärksamhet till rösterna. Den mest 

förekommande metoden var att ignorera rösten. 24 procent använde sig av 

strategier som innebar att de istället accepterade rösterna genom att argumentera 

med dessa eller göra som de sade. De återstående 14 procenten försökte avgöra 

om rösterna var riktiga eller ej. De beteendemässiga metoderna bestod av ca 20 

strategier för att hantera hörselhallucinationerna. De mest förekomna var att hålla 

för öronen, titta på tv, söka hjälp hos sjuksköterskorna samt att prata med andra 

människor. 

 

I en deskriptiv studie (DS) av medelhög kvalité (II) har Kennedy, Schepp & 

O´Connor (2000) undersökt variablerna insikt, symtomkännedom, 

symtomkontroll och den upplevda effekten av symtomkontroll som antas ha ett 

samband med återfall hos patienter med schizofreni. Data från denna studie visar 

ett signifikant samband mellan förmågan att känna igen symtom på återfall och 

användandet av symtomkontroll. De patienter som kände igen symtomen var de 

som använde sig av symtomkontrollsmetoder i högre grad. Insikt däremot hade 
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inget signifikant samband med de undersökta variablerna. Deltagarna blev även 

tillfrågade om de kom ihåg vilka symtom som var orsaken till att de var 

hospitaliserade vid senaste tillfället. De flesta patienter kunde inte skilja på 

symtom före och under hospitaliseringen då tidsuppfattning saknades, däremot 

kunde de flesta patienter associera vissa symtom med känslan att vara sjuk. 

 

I en deskriptiv studie (DS) av medelhög kvalité (II) har Oshima, Mino & Inomata 

(2003) försökt beskriva den rådande situationen på psykiatriska kliniker i Japan 

för att se vilken relation det finns mellan negativa symtom hos patienter med 

schizofreni och de sociala miljöerna som de vistas i. Utifrån enkätsvar hos 2758 

patienter med schizofreni kunde man tydligt se en signifikant korrelation mellan 

negativa symtom och understimulerande miljöer. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Utgångspunkten för denna litteraturstudie var att använda samma sökord som 

SBU/SSF (1999) för att på så sätt se vad för ny forskning som tillkommit. Syftet 

var att fördjupa kunskaperna inom omvårdnad vid schizofreni. Studien baserades 

på 20 vetenskapliga artiklar som söktes fram i databaserna PubMed, Cinahl och 

Psychinfo. Granskning av litteraturen genomfördes i olika steg där författarna 

först läste artiklarna ett flertal gånger var för sig och sedan diskuterades 

tillsammans för att på så sätt stärka studiens validitet. Det var positivt att 

artiklarna granskades var för sig eftersom detta stärkte studiens trovärdighet. 

Positivt var även att författarna reflekterade och diskuterade varje artikels 

bedömning. Bedömningen gjordes med hjälp av granskningsmall från SBU/SSF 

för att på så sätt hitta artiklar av bra kvalité. Det breda syftet och det höga antalet 

träffar i sökningen gjorde att författarna fick begränsa sig till de artiklar som fanns 

tillgängliga på mittuniversitetets databas. Orsak till detta var framförallt arbetets 

begränsade storlek men även av ekonomiska skäl. Nackdelen med detta är att 

artiklar som skulle kunna ge resultatet ytterligare bredd och djup kan ha 

exkluderats 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de faktorer som påverkar 

omvårdnaden vid schizofreni. Fyra kategorier lyftes fram och dessa var; familj 

och relationer, omvårdnad vid läkemedelshantering, information och utbildning 

samt upplevelse och hantering av symtom.  

 

Det är bristande stöd i sociala relationer som är den faktor i familjens upplevelse 

av börda som har det starkaste sambandet med ohälsa (Hellzén et al. 1999, s. 21). 

Andra faktorer som påverkar upplevelsen av börda är kön, arbetslöshet, låg 

inkomst, hög ålder samt grad av utbildning (Chien et al., 2007).  

Familjemedlemmar som vårdar en nära anhörig med schizofreni upplever en stor 

och intensiv börda då de känner att deras släkting är beroende av dem såväl 

praktiskt, emotionellt och finansiellt (Caquejo-Urizar & Guitierrez-Maldonado, 

2006; Jungbauer, et al.2004). Detta bekräftas av Nasrallah, Targum, Tandon, 

McCombs & Ross (2005) som beskriver att familjerna upplever en stor stress som 

påverkar ekonomin i form av förlorade inkomster och höga vårdavgifter. Det har 

även en negativ inverkan på det sociala livet då familjen inte har tid att 

upprätthålla övriga sociala relationer. Även Brady & McCain (2004) förklarar att 

den sociala biten ofta hämmas hos de anhöriga eftersom de skäms över symtomen 

och beteendet hos sin nära släkting med schizofreni.  

 

I studierna gjorda av Sung & Puskar (2006); Brown & Courtney (2005) 

visas att patienter med schizofreni upplever mindre livskvalité när de har en dålig 

familjerelation. Detta kan leda till större ensamhet och rädsla hos patienten 

beroende på svårigheter att anförtro sig till andra människor. Patienter med 

schizofreni har därför ett stort behov av ett stabilt och tryggt boende där de har 

människor runt om sig som förstår och accepterar deras sjukdom. Det blir därför 

ofta föräldrarna som får stå för denna trygghet. Detta styrker Shultz, North & 

Shields (2007) som beskriver att många patienter med diagnosen schizofreni har 

en låg funktionsförmåga vilket leder till svårigheter att lösa problem, sätta upp 

realistiska mål och ta avgörande beslut. Patienten får då ett stort behov av stöd 

från av omgivningen för att kunna bibehålla sin självständighet. Hellzén et al. 

(1999) varnar dock för att hög ”expressed emotions”, det vill säga 

överengagemang i den anhörigas liv, bidrar till att risken för återinsjuknande ökar. 
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Detta nämner även Pharoah, Mari, Rathbone & Wong (2006) som förklarar att 

personer med schizofreni inom familjer med hög frekvens av konflikt, kritik och 

överengagemang har en ökad risk för återfall jämfört med familjer med låg 

”expressed emotion”. 

 

Betydelsen att förstå de faktorer som påverkar upplevelsen av börda bidrar till en 

ökad insikt vilket gör att de anhöriga kan få rätt stöd. Man behöver veta vilka 

specifika behov, ekonomiska förutsättningar och sociala påfrestningar de har. 

Varje familj är unik och därför gäller det att sätta sig in i deras livsvärld så att man 

kan sätta in avgörande omvårdnadsåtgärder.  

 

Usher (2001) beskriver att många patienter hade svårt att följa upp sin 

neuroleptikabehandling eftersom de redan från början hade svårt att acceptera sin 

sjukdom. Shultz et al. (2007) beskriver att ett stort problem för de flesta patienter 

är deras ovilja att följa medicinering och det leder till återinsjuknande iform av 

återfall av symtom. Navon & Ozer (2003) vill förtydliga att det finns många olika 

orsaker till att patienten med schizofreni tar eller inte tar sina läkemedel. Patienter 

som var fokuserad på kroppsliga symtom hade en god inställning till medicinering 

då symtomen försvann och patienten fick psykisk ro i sin tillvaro. Andra patienter 

som hade en negativ attityd hävdade att medicineringen istället förstörde deras 

kroppar och gjorde deras tankar oklara. Även Usher (2001) tar upp att orsaken till 

varför de tog sina mediciner var i hopp om att reducera sina symtom och att detta i 

längden skulle leda mot ett tillfrisknande från sjukdomen. I motsatt till detta fanns 

de patienter som kände sig övervakade genom sin medicinering vilket ledde till att 

förmågan av kontroll över egna tankar försvann. För att kunna ge en så bra 

omvårdnad som möjligt beskriver Blashki, Keks, Stockhy & Hocking (2004) att 

sköterskan ska ha kunskap i de läkemedel och behandlingar som finns att tillgå. 

Samtidigt ska de ha personlig kännedom om patientens behov för att individuellt 

kunna anpassa bästa möjliga behandling. Shultz et al. (2007) beskriver att det går 

att minska antalet biverkningar genom att ta reda på hur frekventa de positiva och 

negativa symtomen är samt ha koll på eventuella provresultat för att kunna justera 

för höga och låga doser. Olika utbildnings program har utvecklats för att öka 

följsamheten vid medicinering Maneesakorn, Robson & Gray (2007) beskriver att 

patienter som genomgått följsamhetsterapi reducerat sina symtom med 25 procent 
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i jämförelse med patienter som bara hade tillgång till vanlig sjukhusvård. De hade 

dessutom en bättre inställning till den pågående medicineringen. Enligt 

MacIntosh, Conlon, Lawrie & Stanfield (2007) finns det inget klart bevis som 

säger att följsamhetsterapi har någon större effekt på patienter med schizofreni 

gällande medicinering, psykotiska symtom eller ökad livskvalitet. Däremot kan 

den minska hospitaliseringsperioden.  

 

Patienternas syn på medicineringen är väldigt komplex då det finns många orsaker 

till varför vissa patienter har sämre följsamhet till medicineringen än andra. Det är 

här vårdgivaren har ett stort ansvar. Genom att ha en öppen hållning och kunna se 

saker ur patientens perspektiv kan man synliggöra dessa orsaker och öka 

förståelsen till varför de inte vill ta sin medicin. Svaret på att öka följsamheten 

kan vara att identifiera rätt typ av utbildningsprogram för rätt patient så att deras 

inställning gentemot medicineringen blir bättre. 

 

McCann och Clark (2003) förklarar att tyngdpunkten i utbildningsförfarandet är 

att kunna ge ett positivt intryck så att patient, familj och sjuksköterskor lättare kan 

samarbeta. Enligt Hellzén et al. (1999, s. 20-21) saknar många vårdgivare 

engagemang och kunskap, eller så inser de inte familjens stora behov av att få 

tillräckligt med information. Anhöriga kan även uppleva att de ignoreras eller 

lämnas utan vägledning om hur de skall bemöta patientens beteende och behov.  

 

Gall et al. (2003) skriver att rätt typ av utbildning kan bidra till att överkomma de 

problem som uppstår när vårdtagaren skall fungera som stöd för den anhörige. 

Kunskap är en förutsättning för att de utsatta ska kunna ha så bra livskvalité som 

möjligt. Enligt Blashki et al. (2004) krävs att vårdgivaren har personlig kännedom 

om patientens behov för att individuellt kunna anpassa bästa möjliga utbildning 

och behandling. Chien et al. (2001) beskriver att patienter med mer utbildning och 

socialt stöd klarade sig bättre i det sociala livet än de som var utan. Bustillo, 

Laurielo, Horan & Keith (2001) menar att terapi fokuserad på träning i sociala 

färdigheter ökar den sociala kompetensen och förmågan att fungera socialt ute i 

samhället. I en annan studie av Chien & Norman (2003) hade familjemedlemmar 

ett stort behov av utbildning om sjukdomen, läkemedel och dess biverkningar 

samt symtomhanteringsmetoder. Bustillo (2001) et al. & Shultz et al. (2007) visar 
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att olika utbildningar med familjefokuserad terapi har god effekt på prevention av 

återfall hos patienter med schizofreni och att det har minskat antalet 

hospitaliseringar. Koukia & Madianos (2005) beskriver att patienter som deltar i 

rehabiliteringsåtgärder påverkar de anhörigas leverne positivt då deras livskvalité 

ökar genom att deras sociala liv blir mindre hämmat. 

 

För att kunna ge anhöriga och patienter en bra utbildning är det en förutsättning 

att ha rätt kunskap om sjukdomslära och aktuella behandlingar för att kunna vara 

ett föredöme i utbildningssyftet. Sjuksköterskans viktigaste egenskaper när man 

bedriver utbildning och information är att vara flexibel kunna anpassa sig efter 

patienten och den anhörigas behov. Att ha ett professionellt förhållningssätt gör 

att vårdtagaren och deras familj lättare kan ta till sig informationen. Man ska 

tänka på att göra varje träff till en positiv upplevelse och få patienten att känna sig 

trygg.  

 

Enligt McCann & Clark (2003) finns det många anledningar till att patienter med 

schizofreni har svårt för att söka och ta emot hjälp av sjukvården. Förekomsten av 

symtom reducerade patienternas förmåga att klara av att ha ett normalt socialt 

umgänge. En del patienter skämdes över sina symtom vilket bidrog till en rädsla 

för hur de skulle uppfattas av sin omgivning. Blashki et al. (2004) menar att den 

omvårdnadsansvarige sjuksköterskan har en viktig roll i att känna igen symtom på 

återfall. Detta för att kunna sätta in rätt stöd och behandling så att patienten ska bli 

stärkt i den sociala relationen genom minskade symtom. I en studie gjord av 

Kennedy et al. (2000) påvisas att det fanns ett signifikant samband mellan 

förmågan att känna igen symtom på återfall och användandet av symtomkontroll. 

De patienter som kände igen symtomen var de som använde sig av 

symtomkontrollsmetoder i högre grad. Tsai & Ku (2005) beskriver att det finns 

många olika självhjälpsstrategier för att hantera symtom som 

hörselhallucinationer. Sådana strategier kan vara att lyssna på musik eller röka. 

Gold, Heldal, Dahle, Wigram (2005) & Shultz et al. (2007) beskriver att musik 

kan påverka den psykiska statusen och funktionsförmågan positivt. Även nikotin 

kan ha en positiv effekt på den kognitiva funktionsförmågan vilket kan förklara 

varför en så stor andel av patienter med schizofreni är rökare. Oshima et al. (2003) 

beskriver kan det finns ett samband mellan negativa symtom och 
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understimulerande miljöer. Hellzen et al. (1999) förklarar att en förutsättning för 

god omvårdnad av patienter med schizofreni är att vårdmiljön uppfyller de 

specifika krav patienten har. Därför har vården allt mer börjat förläggas till 

hemmet. 

 

Understimulerande miljöer och dålig sjukdomsinsikt är faktorer som kan påverka 

sjukdomsförloppet negativt. Genom att känna igen tecken på återfall kan rätt 

omvårdnadsåtgärd sättas in och reducera symtom  i ett tidigt skede.  

 

Slutsats 

Författarna har i denna litteraturstudie fått fram ett liknande resultat som SBU 

(1999). Resultatet visar att familjens betydelse är av betydande karaktär för den 

som insjuknar i schizofreni. Vården bör vara utformad så att både patienten och 

familjens behov tillgodoses. Det är viktigt att sjuksköterskan visar tålamod och 

förtroende för patienten och deras anhöriga så att en omvårdnadsrelation ska 

kunna byggas upp på ett fungerande sätt. Omvårdnadsrelationens fokus skall 

bygga på närhet och lyhördhet så att vården kan bedrivas i samförstånd. Det har 

visat sig i studierna att kunskap är oerhört viktigt för att möjliggöra vårdtagarens 

självständighet. Det kan göras genom att träna och utveckla förmågan att hantera 

och kontrollera symtom. Utgångspunkten för dessa hanteringsstrategier skall vara 

ifrån vårdtagarens enskilda behov och önskemål. Omvårdnad vid schizofreni skall 

vara individuell och bygga på tillgänglighet, lyhördhet och närhet.  

 

SBU tar upp det stora behovet av forskning kring effekterna av olika utbildnings 

och träningsprogram samt olika former av familjestöd. Vårt resultat visar på 

flertalet sådana studier med varierande resultat. En del av dessa visar goda 

resultat, exempelvis olika former av kognitiv beteendeterapi som har positiv 

inverkan på patienter med schizofreni och deras familjer. Det behövs dock mer 

forskning inom detta område och då främst randomiserade kontrollerade studier 

med hög validitet för att styrka användandet av alternativa behandlingsmetoder. 

Något som var tydligt i denna studie var att flertalet av artiklarna som behandlade 

omvårdnad vid schizofreni var gjorda i Asien och Australien. Detta kan begränsa 

generaliserbarheten i studien, önskvärt vore att mer omvårdnadsforskning var 

förlagd i Europa då kulturella skillnader tycks påverka sjukdomens karaktär. 
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Tabell 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 
kvantitativ metod. 
 I= hög II= medel III= låg 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie (C) 

Prospektiv randomiserad 
studie. 
Större väl planerad och 
genomförd multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av 
protokoll, matrial och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

    
 
       - 

Randomiserad studie med för 
få patienter, och/eller för 
många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter, 
otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

Prospektiv studie 
(P) 

Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 

 
       - 
       

Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma 
statistiska metoder 

Retroperspektiv 
studie (R) 

Retroperspektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmatrial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t 
ex multivariantanalys, fall-
kontrollmetodik etc). Lång 
uppföljninstid. 

 
 
        - 

Begränsat patientmatrial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska 
metoder. 

Litteraturöversikt 
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Noggrann litteraturgenomgång, 
väl redovisat patientmatrial, 
ofta i tabellform. 
Väldokumenterat 
lärobokskapitel. 

 
       - 

Redovisning utan 
källhänvisning och med 
ofullständigt underbyggda 
slutsatser. 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, kapitel 5 sid. 2]. 
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Tabell 3. Översikt av studier som undersökt familj och relationer 
Författare: 
Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalitet: 

Browne, G. & Courtney, 
M. 
2005 
Australien 

Att undersöka vilken 
påverkan olika typer av 
boende hade på patienter 
med schizofreni. 

n=13 
patienter med schizofreni 

Kvalitativ metod, bandade 
och utskrivna intervjuer, 
grounded theorydesign 

Att bo i eget boende skapar en 
känsla av tillhörighet, trygghet 
och framförallt möjligheten att 
upprätthålla sitt sociala stöd och 
sina sociala relationer. 

I=Hög 

Caquejo-Urizar, A., & 
Guitierrez-Maldonado, J. 
2006 
Chile 

Att studera bördan hos 
familjemedlemmar som 
vårdar en sjuk släkting med 
schizofreni i hemmet. 

n=41 
anhöriga till patienter 
med schizofreni 

Deskriptiv metod, 
Zarit Caregiver Burden 
Scale 
 

De mest framträdande fynden 
visade en signifikant skillnad 
mellan vissa variabler som kön, 
ålder, utbildningsnivå och 
arbetslöshet vad gäller 
upplevelse av börda. 

II=Medel 

Chien, W-T., Chan, S. & 
Morrissey, J. 
2007 
Kina 

Studiens syfte är att 
undersöka hur stor börda 
de kinesiska familjerna 
upplever som har en 
anhörig med diagnosen 
schizofreni och testa hur 
stort samband bördan har 
med de demografiska 
faktorer, sociala faktorer 
samt familje och hälso 
faktorer. 

n=203   
anhöriga till patienter 
med schizofreni 
 
Bortfall n=47 

Deskriptiv tvärsnittstudie, 
FBIS, C-SF-36 FAD, 
SSQ6, MOS-36, Chi-
Square, Spearman, T-test, 
P-värde, Anova 
 
 

De demografiska faktorerna 
påverkar hur familjer med 
schizofreni upplever sin börda. 

I=Hög 
 

Ferriter, M. & Huband, N. 
2003 
Storbritannien 

Att undersöka föräldrars 
samlade erfarenhet över ett 
antal år tillbaka  om hur det 
är att ha barn som har 
diagnosen schizofreni. 

n=22 
anhöriga till patienter 
med schizofreni 

Kvalitativ metod, bandade 
och utskrivna intervjuer, 
Sperman, Fisher´s exact 
test 

Undersökningen visar att 
föräldrar till barn med 
schizofreni skuldbelägger sig på 
många olika plan då de upplever 
att de är oraken till sjukdomen 
genom arv eller barnuppfostran. 

II=Medel 
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Tabel 3. Forts. 
Författare: 
Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalitet: 

Jungbauer, J., Stelling, K., 
Dietrich, S. & 
Angermayer, M-C. 
2004 
Tyskland 

Att utforska problem som 
uppstår när vuxna barn 
med schizofreni ska 
frigöras från familjen  och 
stå på egna ben. 

n=51 
föräldrar till barn med 
schizofreni 
 
 
 
Bortfall n=23 

Kvalitativ metod, bandade 
och utskrivna intervjuer, 
innehållsanalys. 

När vuxna barn med 
schizofreni flyttar 
hemifrån förblir de ofta 
beroende av föräldrarna 
praktiskt, emotionellt och 
finansiellt. 

I=Hög 

Phillips, M-R., Pearson, 
V., Li, F.,  Xu M. & 
Yang, L. 
2002 
Kina 

Att utforska patienter och 
dess familjers  upplevelser 
av att vara stämplad och 
diskriminerad på grund av 
schizofreni. 

n=952 familjemedlemmar 
till patienter med 
schizofreni 
 
n=605 
patienter med 
schizofreni 

Prospektiv, bandade och 
utskrivna intervjuer, CFI-
CV,  
BPRS, SANS-CV, GAF. 
 

En stor del av patienterna 
och deras 
familjemedlemmar 
medger att de känner sig 
stämplade och 
diskriminerade av 
sjukdomen och att detta 
har en stor påverkan på 
deras liv. 

I=Hög 

Sung, M-K. & Puskar, K-
R. 
2006 
USA 
 

Att identifiera teman som 
karakteriserar 
livserfarenhet hos 
universitetsstuderande vid 
schizofreni. 

n=21 
patienter med schizofreni  
 
 
 
Bortfall n=15 

Kvalitativ och kvantitativ 
innehållsanalys, 
djupintervju, 
frågeformulär, SPSS 

De mest uttryckta 
erfarenheterna av sin 
sjukdom rörde skolan. 
Deltagarna uttryckte olika 
svårigheter relaterat till 
sin skolgång. 

II=Medel 
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Tabell 4. Studier som redovisar omvårdnad vid läkemedelshantering. 
Författare: 
Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalitet: 

Maneesakorn, S., Robson, 
D., Gournay, K. & Gray, 
R. 
2007 
Thailand 

Att utvärdera 
effektiviteten av 
följsamhetsterapi. Genom 
att reducera symtom och 
öka inställningen till 
medicinering genom att 
genomföra korta 
interventioner som bygger 
på kognitiv terapi, 
motivations intervjuer och  
tillmötesgående terapi hos 
en population med 
diagnosen schizofreni i 
Thailand 

n=16 undersökningsgrupp 
som fick följsamhets 
terapi 
 
n=16  
kontrollgrupp  
som fick allmän vård 
 
Bortfall n=54 

RCT-Studie, prospektiv 
interventiontionsstudie, 
Anova,  
PANSS, GAF, DAI-30, 
SWAM, LUNSERS, 
Cronbach´s Alpha 
Coeffients, SPSS 

Terapi med avsikt att öka 
förståelse och attityd till 
medicinering  kan göra att 
patienter blir mer insatt i sin 
sjukdomsbild och mer 
medgörlig när det gäller att 
ta läkemedel. 

I=Hög 

Navon, L., Ozer, N 
2003 
Israel 

Att försöka förstå vilken 
attityd patienter med 
schizofreni har till sin 
medicinska behandling 
utifrån fem olika teorier 

n=36  
patienter med schizofreni 
 
Bortfall n=6 

Kvalitativ metod, 
fenemenologisk design, 
öppen intervju 

Utifrån fem olika teorier som 
växt fram genom intervjuer 
beror attityden till 
medicinering på vilken syn 
man har på sin sjukdom dvs 
vad den är orsakad av. 

I=Hög 
 

Usher, K. 
2001 
Australien 
 
 

Att utforska patienters 
erfarenhet av att ta 
neuroleptisk medicin. 

n=10 
patienter med schizofreni 
som var under behandling 
med neuroleptika 

Kvalitativ metod,bandade 
och utskrivna intervjuer, 
fenomenologisk design 

Erfarenheten av att ta 
neuroleptisk medicin visade 
på fem gemensamma teman: 
hopp om att bli frisk, lära sig 
att leva med biverkningarna, 
förståelse för sin sjukdom, 
upplevelse av kontroll och 
att kämpa för att må bra. 

I=Hög 
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Tabell 5. Studier som redovisar utbildning och information. 
Författare: 
Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalitet: 

Chien, W-T., Kam, C-W.,  
Lee, I-F-K. 
2001 
Kina 

Att utvärdera  de viktigaste 
utbildningsbehoven hos 
patienter med schizofreni 
som har vårdats på en 
psykiatrisk avdelning för 
schizofreni och som fått 
uppföljande behandling 
polikliniskt. 

n=192  
patienter med schizofreni 
inom  
 
Bortfall n=28 

Deskriptiv 
tvärsnittstudie,ENQ, 
Cronbach´s Alpha 
Coeffients, Wilcoxon, 
Sperman, Pearson, ICC, 
SPSS 

Patienter som hade en bättre 
utbildning och socialt stöd från 
samhället klarade sig bättre i det 
dagliga livet än de med låg 
utbildning. 
 

I=Hög 

Chien, W-T. & Norman, I. 
2003 
Kina 
 
 

Att identifiera 
utbildningsbehoven hos 
familjer som vårdar en nära 
släkting med schizofreni. 

n=204 
familjemedlemmar som 
vårdade en släkting med 
schizofreni 
 
Bortfall n=50 

Deskriptiv tvärsnittsstudie, 
Frågeformulär (ENQ),  
SPSS 

De viktigaste utbildningsbehoven 
hos familjemedlemmarna i studien 
var att få mer information om själva 
sjukdomen, läkemedel, 
sjukdomsrelaterade beteenden och 
strategier om hur patienterna lättare 
ska klara av sitt leverne i hemmet. 

I=Hög 

Fung, C. & Fry, A. 
1999 
Australien 

Att undersöka vilken roll 
psykiatrisjuksköterskor har 
vad gäller utbildning av 
patienter och deras familjer 
om schizofreni. 

n=95  
psykiatrisjuksköterskor 
 
Bortfall n=137 

Kombination av kvantitativ 
och kvalitativ metod, 
deskriptiv och explorativ 
studie, SPSS. 

Psykiatrisjuksköterskor som har 
längre utbildning och erfarenhet 
använder sig i större utsträckning av 
en omvårdnadsmodell eller teori i 
sin utbildning till patienter och 
närstående. 

II=Medel 

Gall, S-H., Atkinson, J., 
Elliott, L., Johansen, R. 
2003 
Skottland 
 

Syftet med studien är att 
bedöma hur  klinisk träning 
påverkar sjukskötersor inom 
psykiatin i fråga om att 
fungera som stöd för 
anhöriga till patienter med 
schizofreni. 

n=9 psykiatrisjukskötersker 
n=9  
anhöriga till patienter med 
schizofreni 
 
Bortfall n=2 
 

Kvalitativ metod,  
intervention, bandade och 
utskrivna intervjuer, 
innehållsanalys. 

Rätt typ av träning/utbildning kan 
bidra till att överkomma de problem 
som kan uppstå vid situationer då 
sjuksköterskan skall fungera som 
stöd /hjälp till den som har en 
anhörig med diagnosen schizofreni. 

II=Medel 
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Tabell 5. Forts. 
Författare: 
Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalitet: 

Kanungpairn, T., 
Sitthimongkol, Y., 
Wattanpailin, A. &  
Klainin, P. 
2007 
Thailand 
 

Att utvärdera om patienter med 
schizofreni inom öppenvården som  
deltagit i ett symtomhanterings 
program visar minskade tendenser till 
hörselhallucinationer före och efter 
intervention och/eller visar sig ha 
mindre hörselhallucinationer än 
kontrollgruppen efter genomförd 
intervention. 

n=9  
experimentgrupp: 
patienter med schizofreni i 
öppenvården 
 
n=9  
kontrollgrupp: 
patienter med schizofreni i 
öppenvården 

Quasi-experimentel 
design, matchning, 
prospektiv 
intervention 
mätning före och 
efter, CSAF, 
ANCOVA, SPSS, 
T-test. 

Inlärning och praktisk 
erfarenhet ökar patientens 
förståelse och bidrar till 
minskade symtom. 
 

II=Medel 

Koukia, E., & Madianos, 
M-G. 
2005 
Grekland 

Att jämföra den uppskattade bördan 
hos anhöriga till patienter med 
schizofreni såsom de upplevde den 
utifrån de vård de fick, antingen 
allmän vård eller speciallist vård. 

n=66 
undersökningsgrupp som fick 
specialist vård 
 
n=70  
kontrollgrupp som fick allmän 
vård 
 
n=136  
anhöriga 
 
Bortfall n=136 

Prospektiv, 
strukturerad  
intervju, Pearson 
correlation, FBS, 
GAS, CES-D scale, 
SPSS 

Anhöriga till patienter som 
deltog i 
rehabiliteringsaktiviteter var 
mindre hämmad i dagliga och 
sociala aktiviteter än anhöriga 
i undersökningsgruppen som 
bara hade tillgång till vanlig 
sjukhusvård. 
 

I=Hög 

McCann, T. & Clark, E. 
2003 
Australien 

Att utforska de faktorer som 
uppmuntrar och avskräcker patienter 
och dess vårdare att söka hjälp inom 
psykiatrin samt att undersöaka hur 
psykiatrisjuksköterskor arbetar för att 
lättare göra sig anträffbara så att unga 
vuxna med schizofreni lättare kan få 
kontakt med dem. 

n=9  
unga vuxna 
schizofrenipatienter 
 
n=8  
närstående vårdgivare till 
patienterna 
 
n=25 psykiatrisjuksköterskor 

Kvalitativ metod, 
bandade och 
utskrivna 
intervjuer, 
grounded 
theorydesign. 

Sjuksköterskorna 
använde sig av olika strategier 
för att göra det lättare för 
patienter att få kontakt med 
vården. 

I=Hög 
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Tabell 6. Studier som redovisar upplevelse och hantering av symtom 
Författare: 
Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalitet: 

Kennedy, M-G., Schepp, 
K-G & O´Connor, F-W. 
2000  
USA 

Att studera sambandet 
mellan fyra olika 
variabler. Insikt, 
symtomkännedom, 
symtomkontroll samt den 
upplevda effekten av 
symtomkontroll som är 
associerad med återfall 
hos patienter med 
schizofreni. 

n=60 
patienter med schizofreni 

Deskriptiv design, 
frågeformulär, Pearson, , 
Cronbach´s Alpa, IIIATS, 
EES, BSI, MMSMAT 

Data från denna studie 
visar att det fanns ett 
samband mellan förmågan 
att känna igen symtom på 
återfall och användandet 
av symtomkontroll. 

II=Medel 

Oshima, I., Mino, Y. & 
Inomata, Y. 
2003 
Japan 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
negativa symtom hos 
schizofrenipatienter och 
dess sociala miljö. 

n=2758 
patienter med schizofreni 
 
Bortfall n=140 

Deskriptiv, frågeformulär, 
Manchester scale, WBRS, 
Personal Possesions Scale, 
Nurses Opinions about 
Patients scale 

Understimulerade sociala 
miljöer bidrar starkt till 
negativa symtom. 

II=Medel 

Tsai, Y-F, Ku, Y-C. 
2005 
Taiwan 

Att utforska olika 
självhjälpsmetoder vid 
hörselhallucitioner hos 
patienter med schizofreni 
och ta reda på hur 
effektiva de är. 

n=200 
patienter med schizofreni 
 
Bortfall n=1 

Deskriptiv explorativ 
studie, semistrukturerade 
frågeformulär 

Patienter med schizofreni 
har många olika 
självhjälpstrategier för att 
ta itu med de röster de 
hör. De effektivaste 
strategierna var att 
ignorera rösterna, hålla för 
öronen eller titta på tv. 

II=Medel 

 
 
 
 
 

 38 



Tabell 7. Översikt över studier som exkluderats. 
Författare, år och land Titel  Orsak till exkludering 
Kinon, B-J., Hill, A., Liu, H. & Kollack-Walker, S. 
2003, USA 

Olanzapine orally disintegrating tablets in the treatment of 
acutely ill non-compliant patients with schizophrenia. 
International Journal of Neuropsychopharmacology, 6, 97-102 

Studerar läkemedels effekt. 

Li, Z. & Arthur, D. 
2005, Kina 

A study of three measures of expressed emotion in a sample of 
Chinese families of a person with schizophrenia. 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12, 431-438. 

Studerar olika mätinstrument. 

McCann, T-V. & Clark, E.  
2004, Australien 

Embodiment of severe and enduring mental illnes : Finding 
meaning in schizophrenia. 
Issues in Mental Health Nursing, 25, 783-798. 

Studien är en litteraturstudie.  

Higgins, L., Dey-Ghatak, P. & Davey, G. 
2007, Storbritannien 

Mental health nurses´experiences of schizophrenia rehabilitation 
in China and India: A prelimenary study. 
International Journal of Mental Health Nursing, 16,22-27 

Studerar kulturella skillnader mellan två 
länder. 

Fogarty, M. & Happell, B.  
2005, Australien. 

Exploring the benefits of an exercise program for people with 
schizophrenia: A qualitative study. 
Issues in Mental Health Nursing, 26, 341-351,  

Låg kvalité. För få undersökningsenheter. 

van Meijel., van der Gaag, M., Kahn, R-S. & 
Grypdonck, M-H-F. 
2003, Nederländerna 
 

Relapse prevention in patients with schizophrenia: The 
application of an intervention protocol in Nursing Practice. 
Archives of Psychiatric Nursing, vol 17, (4), 165-172 

Studien inkluderar även personer med andra 
schizofreniliknande symtom. 

van Meijel, B., Kruitwagen, C., van der Gaag, M., 
Kahn, R-S. & Grypdonck, M-H-F.  
2006, Nederländerna. 

An intervention study to prevent relapse in patients with 
schizophrenia. 
Journal of Nursing Scholarship, 38:1, 42-49. 

Studien inkluderar även personer med andra 
schizofreniliknande symtom. 

Rudge, T. & Morse, K. 
2001, Australien 

Re-awakenings? A discourse analysis of the recovery from 
schizophrenia after medication change. 
Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 
10, 66-76. 

Studien är en litteraturstudie. 

Gray, R., Wykes, T., Edmonds, M., Leese, M. & 
Gournay, K. 
2004, Storbritannien 

Effect of a medication management training package for nurses 
on clicical outcomes for patients with schizophrenia. 
British Journal of Psychiatry, 185, 157-162. 

Studien inkluderar även personer med andra 
schizofreniliknande symtom. 
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Tabell 7. Forts. 
Författare, år och land Titel  Orsak till exkludering 
Kugo, A., Terada, S., Ishizu, H., Takeda, T., Sato, S., 
Habara, T., Fujimoto, Y., Namba, T., Horii, S. & 
Kuroda, S. 
2006, Japan 
 

Quality of life for patients with schizophrenia in 
Japanese psychiatric hospital. 
Psychiatry Reasearch, 144, 49-56 
 

Studien inkluderar även personer med andra 
schizofreniliknande symtom. 
 

Ascher-Svanum, H., Rochford, S., Cisco, D. & 
Claveaux, A. 
2001, USA 
 

Patient education about Schizophrenia: Initial 
expectations and later satisfaction. 
Issue in Mental Health Nursing, 22, 325-333. 
 

Studien inkluderar även personer med andra 
schizofreniliknande symtom. 
 

Chan, S-W-C., Hsiung, P-C., Thompson, D-R., Chia-
Chen, S. & Hwu, H-G. 
2007, Taipei 

Health-Ralated quality of life of chinese people with 
schizophrenia in Hong-Kong and Taipei: A cross 
sectional Analysis. 
Reasearch in Nursing and Health, 30, 261-269. 

Studerar kulturella skillnader mellan två länder. 
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