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Abstrakt 
Bakgrund: Schizofreni som långvarig svår psykisk sjukdom med psykiska funktionshinder 

påverkade inte enbart den drabbade individen utan även familjens välmående. Familjen och 

dess attityder ansåg vara en viktig tillgång till den sjukes vård och omsorg. Syfte: Syftet var 

att belysa familjens upplevelser av att ha en familjemedlem med schizofreni. Metod: 

Litteraturöversikten bestod av 16 vetenskapliga originalartiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Kvalitativ ansats analyserades enligt Graneheim och Lundmans 

innehållsanalys medan kvantitativ ansats utfördes enligt Fribergs beskrivning av integrativ 

analys. Resultat: Familjerna synliggjorde känslor som chock, rädsla och oro. Situationen 

upplevdes även utmanande och påfrestande både psykiskt och fysiskt. De upplevde 

dessutom stigma och diskriminering från vårdpersonalen och omgivningen. Majoriteten av 

familjerna uttryckte behov av stöd. Trots stor påverkan på familjen upplevde de 

meningsfullhet och hopp samt strävande efter att ge ett så bra omhändertagande av sin 

sjuke familjemedlem som möjligt. Diskussion: Relaterad till stigma fanns det behov av att 

stödja familjerna till att hantera den men även att öka vårdpersonalens medvetenhet om 

deras bidragande till stigma i sitt bemötande med familjerna och inom klinisk praxis. Det 

ansågs finnas mer behov av vårdpersonalens acceptans av familjefokuserad omvårdnad och 

att oftare involvera familjen i den sjukes vård för att familjen ska kunna bistå med lämplig 

närståendeomsorg. Slutsats: Familjernas uttryckta upplevelser kring situationen hade stor 

betydelse för att hälso- och sjukvården skall kunna arbeta preventivt, holistiskt och 

familjefokuserat samt kunna erbjuda adekvat stöd. För mer adekvat stöd förespråkar vidare 

förståelser och forskning kring familjernas upplevelser av mötet med vårdpersonal. 

 

 

Nyckelord: Familjer, Familjefokuserad omvårdnad, Litteraturöversikt, Närståendeomsorg,  

                       Schizofreni, Upplevelser 
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Introduktion 
Schizofreni som en allvarlig och funktionsnedsättande psykisk sjukdom påverkar inte 

enbart individen utan även familjens välmående (Miller et al., 2014; Rodriguez et al., 2019). 

Familjen anses ofta ha en central roll i vårdande och stöd till sin familjemedlem med 

schizofreni, varav situationen ofta upplevs svår (Caqueo-Urizar et al., 2017). Med kunskap 

om familjens upplevelser av situationen kan detta möjligtvis bidra till utveckling av 

anpassat omvårdnadsarbete för personen och dess familj (Weimand, Sällström & Hedlin, 

2013). 

 

Bakgrund 

Schizofreni 

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som påverkar personens tankesätt, uppfattning samt 

känsla av verklighet (Saarni et al., 2010). Enligt World Health Organization (WHO, 2019) 

beräknar ca 20 miljoner personer ha denna diagnos världen över. Sjukdomen saknar en klar 

bakomliggande orsak, dock ses kombinationen av genetiken och den yttre miljön som 

faktorer till utvecklingen av diagnosen (Csaszar, Kapocs & Bokkon, 2018; Haller, 

Padmanabhan, Lizano, Torous & Keshavan, 2014). Sjukdomens symtom klassificeras som 1. 

Positiva; hallucinationer och vanföreställningar, 2. Negativa; slöhet, socialt tillbakadragande, 

apati och svarslatens samt 3. Kognitiva symtom; desorganiserade tankar, minnesproblem och 

minskad uppmärksamhet (Csaszar et al., 2018; Volk & Lewis, 2014). Den nedsatta förmågan 

att vägleda och anpassa tankarna eller de kognitiva processerna kan förhindra den sjukes 

sociala och yrkesmässiga prestationer (Chadda, 2014; Lesh, Niendam, Minzenberg & Carter, 

2011). Schizofreni är behandlingsbart där medicinering och psykosocialt stöd anses vara 

effektiv. Dock saknar de flesta schizofrenin diagnostiserade personer tillgång till behandling 

enligt WHO (2019). Lora et al. (2012) rapporterade att 69 % av de med schizofrenin inte 

erhöll adekvat vård. Dessutom tenderade personer med schizofreni i mindre grad att söka 

vård jämfört med den allmänna befolkningen. 

 

Det har setts att personer med schizofreni upplever påverkan på relationer, 

tillbakadragenhet och nedsatta sociala reaktioner. Dessa erfarenheter leder till isolering och 

känsla av ouppfyllt socialt liv (Karanci et al., 2019). Därmed löper dessa personer större risk 
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för suicid samt substansmissbruk enligt Østergaard, Nordentoft och Hjorthø (2017). För att 

fungera effektivt, förutsätter ofta individer med schizofreni en livslång vård och stöd från 

deras familjer. Det har setts att dessa individer är själv medvetna om sjukdomens påverkan 

på familjen, såsom konflikter samt känslor av skam och börda som kan uppstå (Karanci et al. 

2019; Wong, Kong, Tu & Frasso, 2018). Henderson och Thornicraft (2009) påpekar att 

diskriminering och stigma relaterad till psykiska sjukdomar är vanligt förekommande i 

många olika länder. På grund av människors okunskap om psykisk sjukdom kan kulturella 

stereotyper och myter leda till felinformation, skapa fördomsfulla attityder samt leda till 

social isolering eller diskriminering (a a.). Enligt Farrelly (2014) kan stigma och 

diskriminering därmed leda till försämrat psykiskt och fysiskt välmående hos den sjuke.   

 

Familjen och dess roll 

En familj består av en grupp individer som har en relation på ett sådant sätt som förenar 

dem med varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008; Årestedt, Benzein, Person & 

Rämgård, 2016). Familjens hälsa bygger på familjemedlemmarnas välbefinnande och att var 

och en bör värna om varandras välbefinnande (Årestedt et al., 2016). Tidigare forskning 

visar att familjer som tar hand om en familjemedlem med schizofreni löper större risk för 

hälsoproblematik och försämrad hälsostatus, således försämras förmågan att ta hand om 

den sjuke familjemedlemmen (Caqueo-Urizar et al., 2017; Day & Petrakis, 2016). Det har 

även visats att familjens uttryckta känslor har påverkan på den sjuka familjemedlemmens 

vårdinsats och möjlighet till förbättring, i värsta fall även koppling till den sjukes återfall 

(Cechnicki, Bielańska, Hanuszhiewicz & Daren, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll och familjefokuserad omvårdnad 

Att vårda någon i hemmet är ett ansvar som kräver kunskap, praktisk färdighet, erfarenhet 

samt vetenskapligt bevis som vägleder (Lindahl, Lidén & Lindblad, 2009). Det är av stor vikt 

att även familjen sätts i fokus samt får hjälp och kunskap om sjukdomen och behandlingar. 

För en familjefokuserad inriktning krävs en praxis som ger möjlighet att främja delaktighet, 

partnerskap, engagemang och samarbete mellan vårdpersonal, individ och familj i vården. 

Det är ett synsätt som hjälper vårdpersonal att erkänna och respektera familjens roll 
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(Mackean et al., 2012). Skärsäter et al. (2018) skriver att det finns ett erkännande av att 

samarbete med familjer är centralt för att främja tillfrisknande för personer med psykiska 

sjukdomar såsom schizofreni. Dock finns det bevis att familjen ofta blir uteslutna från 

vårdprocessen och hindras från att bli deltagande inom vården (a.a). Det är av stort behov 

att sjuksköterskan har kunskap om hur de bäst kan utveckla sina färdigheter, kompetens 

och stöd för att kunna adaptera ett helhetsinriktat omvårdnadsarbete som både fokuserar på 

den sjuke individen och familjen (Cusack, Killoury & Nugent, 2016). Kommunikation 

mellan alla parter är av yttersta vikt för att kunna skapa en tillförlitlig vårdande relation 

samt för att förbättra den sjukes hälsa och familjens välmående enligt Caqueo-Urizar et al. 

(2017). Det är således väsentligt att sjuksköterskan så tidigt som möjligt bjuder in familjen 

till samtal, i syfte att identifiera och stärka resurser i familjen samt för att främja hälsa och 

hindra eller lindra lidande hos familjen (Benzein et al., 2008). 

Hur den psykiatriska sjuksköterskan upplever vården har bland rapporteras av Higgins, 

Dey-Ghatak och Davey (2007). Sjuksköterskorna uppgav själv brist på resurser och betonade 

behovet av mer kvalificerad personal samt mer utbildning för ökad kunskap om sjukdomen. 

Även här såg familjens roll som centrala i patientens rehabilitering dock kunde de vanliga 

reaktionerna hos familjen såsom förnekelse, hopplöshet, oförståelse och missnöje påverka 

rehabiliteringsprocessen negativt (a.a.). 

 

Teoretisk referensram 

Familjen tar ofta på sig vårdarrollen utan att välja, planera eller förbereda sig (Caqueo-

Urizar et al., 2017). Utifrån Orems teori enligt Younas (2017) innebär närståendeomsorg att 

varje individ har ansvar och villighet till att vårda andra personer i sin närhet, som inte kan 

tillgodose sina egna behov. Enligt Denyes, Orem och Bekel SozWiss (2001) förekommer det 

två typer av egenvårdsbehov. Den ena är det grundläggande behovet relaterad till den 

mänskliga funktionen och utvecklingen såsom basala fysiologiska behov och sociala 

samspel. Den andra typen är det situationsspecifika behovet relaterad till livssituationen 

som kan påverka individens hälsa eller välmående negativt. Denyes et al. (2001) menar 

vidare att denna typ av egenvårdsbehov är specifik och unik för varje individ och går därför 

inte att generalisera.  
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För att upprätthålla den sjuke familjemedlemmens hälsa och välbefinnande krävs det bland 

annat kapacitet, kraft och färdigheter samt värderingar (Younas, 2017). Till färdigheterna 

hör förmågan att medvetet utföra vårdande samt att uppfatta en situation som inkluderar 

känsla, minne och orientering. Fler färdighetskomponenter är relaterad till bearbetning och 

inlärning av resurser och beslutsfattning. Kapaciteten och förmågan till närståendeomsorg 

är något som varje människa förvärvar genom sitt liv och som påverkas av intern och extern 

miljö såsom hälsostatus, psykisk utvecklingsnivå, livserfarenhet, familj, hälsosystem, 

resurser samt sociokulturell influens. Därför är en persons livsberättelse och 

inlärningshistoria viktig att ta del av (Smith & Phillips, 2013).   

 

Problemformulering 

Schizofreni är en livslång psykisk sjukdom som inte enbart påverkar den drabbade 

personens liv negativt utan även avsevärt familjens liv. Där familjer ofta blir involverade då 

den drabbade blir beroende av sin omgivning. Hur detta påverkar familjen kan i sin tur 

påverka den sjukes vårdinsats och möjlighet till förbättring. Därav för att hjälpa både 

familjen och den sjuke personen bör sjuksköterskan ha en förståelse för familjens situation 

men även kunskap om betydelsen av familjen för den sjuke. Denna kunskap är 

ändamålsenlig för familjefokuserad omvårdnad för att kunna adaptera ett arbetssätt som 

gynnar både de sjukes och familjens välmående.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa familjens upplevelser av att ha en 

familjemedlem med schizofreni. 

 

Metod 

Design 

Den valda designen var en litteraturöversikt med syfte att kartlägga kunskapsläget inom 

ämnet, genom att studera befintliga forskningar av både kvalitativ och kvantitativ ansats (jfr 

Friberg, 2017, s. 141–151).  Den kvalitativa ansatsen fokuserade på att djupgående beskriva 

och förstå människor och kulturer (Sutton & Austin, 2015). Den kvantitativa ansatsen 
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strävade efter att undersöka begrepp eller variabler och deras ömsesidiga förhållande 

(Cathala & Moorley, 2018). Litteraturöversikten innebär att ha ett systematiskt arbetssätt 

med kritisk granskning och analys. Det vill säga där problemområde väljs, avgränsas och en 

litteraturgenomgång görs för att få ett helhetsgrepp inom området. Även granskning av 

artiklarnas kvalité ingår (Friberg, 2017, s. 141–151). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt utgick från den vuxna familjens perspektiv 

av att ha en familjemedlem med schizofreni. Detta fick beröra alla typer av familjerelationer. 

De inkluderade artiklarna bestod av engelskspråkiga originalartiklar, av såväl kvalitativ 

som kvantitativ design och var av medel till hög artikelkvalité utifrån artikelgranskningen. 

De inkluderade artiklarna var även godkända av etisk kommitté. För att ta del av den allra 

nyaste och mest aktuella forskningen kring ämnet var de inkluderade artiklarna publicerade 

inom de närmaste tio åren (årtal 2010–2020). Artiklar som också innehöll familjer med en 

sjuk familjemedlem med andra psykiska sjukdomar exkluderades, likväl gällde 

familjemedlemmar yngre än 18 år.  

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Sökord till 

litteratursökningen utgick från informationsbärande begrepp i syftet, vilka var “familjer” 

(eng: family), “upplevelser” (eng: experiences) samt “schizofreni” (eng: schizophrenia). För 

rätt definition av de valda sökorden inom omvårdnadsområdet presenterades sökorden 

utifrån ämnesorden: Subjects Headings (CINAHL), MeSH-termer (PubMed) och Thesaurus 

(PsycINFO) (jfr Östlundh, 2017, s. 69). Dessa ämnesord utgjorde nyckelorden i ämnet som 

artiklarna handlade om. Sökuttryck kombinerades även med fritextord, synonymer och 

booleska sökoperatorer (AND/OR) för att få fram flera sökkombinationer som innehöll 

begreppen familjer, upplevelser och schizofreni (jfr Östlundh, 2017, s. 72–73). Den slutgiltiga 

sökningskombinationen av sökord i CINAHL var: family [Subject Headings] AND 

experience [Fritext] or feeling [Synonym] AND schizophrenia [Subject Headings]. I PubMed 

var sökningskombinationen: Family [Mesh] AND Experiences [Fritext] AND schizophrenia 

[Mesh]. I PsycINFO var sökningskombinationen: Family [Thesaurus] AND Experiences 
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[Thesaurus] AND schizophrenia [Thesaurus]. Se bilaga 1; tabell 1 för översikt av 

litteratursökningen. Sökningen avgränsades även med artiklar innehållande abstrakt, 

genomförda inom de närmaste 10 åren och engelskspråkiga samt vuxna deltagare. 

 

Urval, Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen utfördes i fyra steg med kontinuerlig återkoppling till syftet. I det första 

urvalet lästes originalartiklarnas titel. Var titeln relevant utifrån syftet blev nästa steg att läsa 

abstraktet, för att bedöma om abstraktet överensstämde med litteraturöversiktens syfte och 

inklusionskriterier. Vid det tredje steget lästes hela artikeln noggrant för att få en tydligare 

helhetsbild av artikelns innehåll. Ansågs artiklarna fortfarande relevanta, gick de vidare till 

sista steget som var kvalitetsgranskningen. Artiklarna granskades kritisk enligt framtagna 

mallar beroende på forskningsdesign. Till artiklar med kvalitativ ansats användes SBU:s 

mall, Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (Rosén, 2013). 

Medan artiklar med kvantitativ ansats kvalitetsgranskades enligt Fribergs 

granskningsfrågor för kvantitativa artiklar (Friberg, 2017, s. 187–188). Författarna granskade 

artiklarna individuellt för att sedan jämföra bedömningen. En kvalité från medel till hög 

eftersträvades för att artiklar skulle inkluderas som resultatartiklar. Artiklarnas kvalité 

säkerställdes med stöd av SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalité. Där tydligt 

beskrivna delar i artikeln såsom syfte, metod, analys, resultat samt diskussion ansågs ge hög 

studiekvalitet. Om otydlighet i något av dessa punkter ansågs artikeln vara av medel till 

medelhög studiekvalitet (Rosén, 2013, s. 97). De inkluderade artiklarna sammanfattades i en 

översiktstabell (se bilaga 2; tabell 2). 

 

Analys  

Analysen utfördes gemensamt av både litteraturöversiktsförfattarna som beaktade sina 

förförståelser för att undvika inverkan på resultatet. Analysförfarande utfördes i en 

systematisk process där första steget inleddes med att resultatartiklarna lästes noggrant 

samt upprepade gånger för en djupare förståelse för artiklarnas innehåll. Det gjordes en kort 

sammanfattning av varje artikel, som sedan sammanställdes och presenterades i en 

översiktstabell, som ligger till grund för fortsatt analys (jfr Friberg, 2017, s. 148).  
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Kvalitativa artiklar analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Inom analysdesignen genomfördes ett manifest innehållsanalys 

som innebar en textnära identifiering av meningsbärande enheter vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) beskrevs som kombination av ord eller påståenden relaterade till den 

ursprungliga eller centrala meningen. De meningsbärande enheterna valdes utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Kommande steg var att finna det centrala budskapet i 

meningsbärande enheter, så kallade kondenserade meningsenheter. Dessa enheter utgjorde 

sedan underlag för kodning, ett samlingsnamn för de kondenserade meningsenheterna. 

Koderna färgkodades och grupperades till olika subkategorier och huvudkategorier 

baserade på hur de relaterar till varandra, det vill säga med liknande innehåll (jfr Danielson, 

2013, s. 332–333; Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Kvantitativa artiklar analyserades enligt Fribergs (2017, s. 150–151) beskrivning av analys 

enligt integrativ översikt, som innebar genomförande av datareduktion där relevanta data, 

som motsvarade litteraturöversiktens syfte, valdes från artiklarnas resultatdel. Det som 

observerades vid datareduktionen var mätinstrumenten (variabler) som; upplevelser av 

vårdande, börda, stigma samt livskvalité (se bilaga 3: tabell 3). Detta för att kunna se om de 

olika variablerna i det kvantitativa resultatet kunde kopplas till det kvalitativa resultatet och 

därmed styrka det kvalitativa resultatet. Därefter jämfördes data utifrån likheter och 

skillnader och slutsatsen drogs. Vilket sedan grupperades till subkategorier och resulterade i 

en huvudkategori. 

 

Resultatet utav analysen av respektive artikeldesign redovisades genom tabell 3. 

Tabell 3: Huvudkategorier och subkategorier av resultatet 

Kvalitativt resultat  

 

Huvudkategori 

 

Subkategori 

Upplevda känslor kring sjukdomen  Känsla av chock och rädsla 

Känsla av oro  

Känsla av meningsfullhet och hopp 

Påverkan vardagslivet  Att ta ansvar 

Förlust av personligt liv 



   
 

10 
 

Upplevelser av fysiskt och psykisk stress 

Upplevelser av stigma 

Familjens behov av stöd 

Kvantitativt resultat  

 

Huvudkategori 

 

Subkategori 

Aspekter av vårdande  Drivkraften till vårdande  

Upplevelse av börda 

 

 

Etiska överväganden 

För att stärka vetenskapligt värde var det nödvändigt att de inkluderade artiklarna hade ett 

etiskt godkännande eller hade fört ett etiskt övervägande med hänsyn till personer som 

deltog i studierna (jfr Wallengren & Henricson, 2013, s. 492). Deltagarna i studierna skulle ha 

blivit väl informerade om studien samt framfört informerat samtycke till studiemedverkan. 

Ett fortsatt etiskt övervägande var att deltagandet i studien skulle vara frivilligt och att 

deltagarna fick avbryta studien utan att behöva ange skäl (jfr Doody & Noonan, 2016). Av 

etiska skäl exkluderades familjemedlemmar under 18 år då de ansågs tillhöra en sårbar 

grupp, som är oförmögen till att skydda sina intressen (jfr Schwenzer, 2008). 

Litteraturöversiktens resultat skulle vara objektivt och bortse från författarnas egna 

värderingar. Därav skulle författarna beakta sina förförståelser genom att begrunda sina 

egna erfarenheter samt kunskap kring ämnet (jfr Danielson, 2013, s. 340–341).  

 

Resultat  

Resultatet baserades på 16 vetenskapliga artiklar, genomförda i 11 länder. Tio artiklar bestod 

av kvalitativ ansats och sex artiklar av kvantitativ ansats, varav det sammanställda resultatet 

med respektive artikeldesign presenterades var för sig. Resultatet av de kvalitativa 

artiklarna presenterades utifrån två huvudkategorier och åtta subkategorier. 

Huvudkategorierna var: Upplevda känslor kring sjukdomen samt Påverkan på vardagslivet. Till 

de kvantitativa artiklarna presenterades resultatet i en huvudkategori samt två 

subkategorier. Huvudkategorin var: Aspekter av vårdande. 
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Kvalitativt resultat 

 

Upplevda känslor kring sjukdomen 

Känsla av chock och rädsla 

Första tiden efter insjuknade upplevde familjerna känslor fylld av chock och förtvivlan över 

att inte veta hur de skulle agera eller hur de skulle bete sig (Krupchanka et al., 2017; Mizuno, 

Takataya, Kamizawa, Sakai & Yamazaki, 2013). Vissa var motvilliga till att ta emot den sjuke 

av rädsla att deras vardagliga liv skulle förstöras (Mizuno et al., 2013). Familjerna var ofta 

rädda för utbrott av psykos (Liu & Zhang, 2019). Känslan av rädslan var grundad i den 

sjukes tendens till våldsamma beteenden mot sig själv och andra runt omkring (Gloria et al., 

2018; Liu & Zhang, 2019; Mizuno et al., 2013; Stanley & Swartz, 2014). Vissa var också rädda 

för vad den sjukes oförutsägbara destruktiva beteende skulle kunna föra med sig såsom 

ekonomiska bekymmer på grund av förstörelse av andras egendom (Gloria et al., 2018). Det 

rådde också rädsla om att sjukdomen skulle föras över genom arv till nästkommande 

familjemedlem (Mizuno et al., 2013). 

 

Känsla av oro  

Upplevelse av oro var vanligt förekommande och var relaterat till den sjukes framtida liv 

(Chen et al., 2019; Gater et al., 2014; Liu & Zhang, 2019; Mizuno et al., 2013; Yang, Hsieh, Lee 

& Chen, 2016). Detta grundat i medvetenhet om den sjukes svårighet att anpassa sig i 

samhället samt familjens vetskap om att inte alltid kunna vara närvarande och ta hand om 

sin sjuke familjemedlem (Liu & Zhang, 2019). Ett annat orosmoment var frånvaron av 

lämpliga strukturerade vårdplaner och arbetssätt vilket ledde till osäkerhet och orolighet 

inför framtiden (Krupchanka et al., 2017). 

 

Känsla av meningsfullhet och hopp 

Trots svårigheter och utmaningar kunde familjerna känna värde och meningsfullhet samt 

tillfredsställelse kring situationen eftersom deras omsorg och vårdande resulterade i 

förbättring hos den sjuke familjemedlemmen. Kärlek och känsla av ansvar till den sjuke och 
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hela familjen motiverade dem till att bli starkare och fortsätta vårda sina nära och kära 

(Gater et al., 2014; Liu & Zhang, 2019). Familjerna upplevde även hopp om att den sjukes liv 

med tiden skulle förbättras (Mizuno et al., 2013; Liu & Zhang, 2019). Vissa familjer hoppades 

till och med att den sjuke i framtiden skulle få ett självständigt liv (Liu & Zhang, 2019). Vissa 

hoppades även på att den sjuke skulle bli lika behandlad i samhället (Chen et al., 2019).  

 

Påverkan på vardagslivet 

Att ta ansvar  

Att ta ansvar för den sjukes vårdnad ledde bland annat till förändrade relationer till andra 

familjemedlemmar och vänner (Gater et al., 2014; Liu & Zhang, 2019). Exempelvis att inte ha 

tid för resterande familjemedlemmar, vilket gav familjen känslan av att de inte kunde 

tillfredsställa de andra familjemedlemmars behov (Gater et al., 2014; Yang et al., 2016). 

Några uppgav att omfördelning av ansvarsuppgifter i familjen var en av faktorerna som 

ledde till förändrade familjerelationer. Exempelvis att makar behövde ta ansvar och 

skyldigheter som den andre partnern vanligtvis tog hand om, vilket ledde till påfrestningar i 

förhållandet (Liu & Zhang, 2019). Andra familjer kom dock närmare varandra än någonsin. 

Familjerna påpekade att de var mer enade av den sjuke familjemedlemmens hälsosituation 

samt att de hade ett gemensamt mål mot den sjukes återhämtning (Gater et al., 2014).  

Ansvarsrollen upplevdes vara utmanande och överväldigande speciellt med tanke på att 

schizofreni är en långvarig allvarlig psykisk sjukdom (Gater et al., 2014; Yang et al. 2016). 

Familjerna upplevde därmed osäkerhet kring hur de skulle kunna uppfylla de krav som 

ställs (Gater et al., 2014).  

 

Förlust av personligt liv 

Familjerna upplevde att det var svårt för dem att finna tid för sig själva samtidigt som de tog 

hand om den sjuke (Gater et al., 2014; Gloria et al., 2018; Yang et al., 2016). Utanför 

familjelivet påverkades även familjens sociala liv på så vis att familjerna var tvungna att ge 

upp sitt tidigare sociala liv (Chen et al., 2019; Gater et al., 2014). Fler kompromisser som 

beskrevs var behovet att minska tiden på sitt arbete eller sluta helt (Gloria et al., 2018; Liu & 

Zhang, 2019). Äldre familjemedlemmar som egentligen var pensionerade behövde, trots sina 

egna hälsobesvär, fortsätta jobba för pengar till den sjukes vård och försörjning (Liu & 
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Zhang, 2019). Några familjer upplevde att de hade tappat kontrollen över sina liv som nu 

centrerade kring personen med schizofreni som är beroende av andra för hjälp med många 

aspekter av sitt liv. Detta beskrevs som en svår situation eftersom familjerna behövde själv 

hantera egna dagliga uppgifter och ärenden (Gater et al., 2014).  

 

Upplevelser av fysisk och psykisk stress  

Att ta hand om en person med schizofreni påverkade familjens fysiska hälsa och ofta 

upplevde familjerna att de var dränerade, stressade, trötta och frustrerade (Gater et al., 2014: 

Mizuno et al., 2013). Situationen ledde till negativ upplevelse av fysisk och psykosocial 

stress. Därmed hade den negativ påverkan på den psykiska hälsan (Mizuno et al., 2013). 

Vissa familjer pratade om sömnstörningar på grund av den sjukes beteende samt att de var 

tvungna att fortsätta vaka över den sjuke under nattetid (Gater et al., 2014). Familjerna lyfte 

även fram den emotionella påverkan, exempelvis upplevelser av ångest och stress (Gater et 

al., 2014; Liu & Zhang, 2019; Mizuno et al., 2013). För vissa hade detta även negativ 

påverkan på deras fysiska hälsa (Gater et al., 2014). 

 

Upplevelser av stigma 

Fördomar och diskriminering från andra i samhället med avseende på schizofreni ledde till 

enorma psykologiska påfrestningar hos familjerna och resulterade i social isolering (Attepe 

Özden & Tuncay, 2018; Chen et al., 2019). Familjerna fruktade att diagnosen skulle avslöjas 

så att hela familjen skulle fördömas av samhället. Av den anledningen valde de flesta att 

dölja diagnosen och leva bakom stängda dörrar med sin sjuke familjemedlem (Attepe Özden 

& Tuncay, 2018; Liu & Zhang, 2019; Mizuno et al., 2013; Stanley & Swartz, 2014). Utöver 

detta upplevde en del av familjerna obekvämlighet över att ha bekanta på besök eftersom de 

kände skam över den sjuke familjemedlemmens diagnos (Gater et al., 2014). För att 

överkomma eller underlätta situationen kring stigma och diskriminering valde vissa familjer 

att bara passivt acceptera läget eller i vissa fall undvika situationen (Krupchanka et al., 

2017). Svårigheter som familjer hade upplevt i kontakt med vårdpersonal nämns som 

vårdpersonalens otillgänglighet och råhet i mötet med familjerna. Exempelvis att det var 

brist på information eller frånvaro av lämpliga vårdtjänster eller alternativa sjukhus. 

Psykiatriker beskrivs ofta som överbelastande, undvikande och motstod kontakter med 
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familjerna (Krupchanka et al., 2017). Många familjer konstaterade att de inte blev hörda eller 

respekterade av vården. De kände sig därmed diskriminerade av det professionella teamet 

(Krupchanka et al., 2017; Saunders, 2013). På grund av de negativa attityder som 

vårdpersonalen uppvisade var det svårt för familjen att delta i beslutsfattande kring vården 

för den sjuke (Krupchanka et al., 2017).  

 

Familjens behov av stöd 

De flesta familjer vittnande om behov av mer stöd från hälso- och sjukvården (Chen et al., 

2019; Krupchanka et al., 2017; Liu & Zhang, 2019; Mizuno et al., 2013; Saunders, 2013; Yang 

et al., 2016). Detta gällde även stöd från andra källor såsom från resterande 

familjemedlemmar och släktingar (Gater et al., 2014; Saunders, 2013; Yang et al., 2016). 

Stödet kunde vara av såväl som informell som emotionellt stöd (Attepe Özden & Tuncay, 

2018; Liu & Zhang, 2019). Vissa familjer hoppades att hälso- och sjukvården skulle lösa deras 

problem genom att hjälpa familjen med vårdande och därmed avlasta familjen (Yang et al., 

2016). Några familjer var också angelägna om behovet av professionell guidning för att 

stödja den sjuke familjemedlemmen att få ett självständigt liv och bra framtid (Krupchanka 

et al., 2017; Liu & Zhang, 2019). Den större delen av familjerna uttryckte betydelse av 

hälsoundervisning och stödgrupper som skulle ge dem möjligheten till att erhålla 

information om sjukdomen samt att kommunicera med andra individer med liknande 

förhållande (Chen et al., 2019; Mizuno et al., 2013; Stanley & Swartz, 2014). Några familjerna 

uttryckte själv behöva psykologiskt stöd på grund av ångest och depression som uppstått till 

följd av familjens situation (Chen et al., 2019). 

 

Kvantitativt resultat 

 

Aspekter av vårdande  

Drivkraften till vårdande 

Positiva aspekter av vårdande som kunde upplevas av familjer var högst i motivation för 

vårdarrollen, följd av fördelar av vårdande, självkänsla samt sociala aspekter av vårdande 

såsom sociala skäl och skyldighet till att ta på sig vårdarrollen. Ett uttryck som stärkte några 

punkter i de positiva aspekterna var att familjens vårdande bidrog till den sjukes 
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välbefinnande (Kate et al., 2013). Känslan av tillfredsställelse av vårdande upplevdes också 

hög bland familjerna (Hsiao & Tsai, 2014; Kate et al., 2013). Enligt de flesta familjevårdare 

(92 st av n=102) var anledningen till tillfredsställelse att de fick se sina nära och kära 

välvårdad och rent. En annan anledning var att de (89 st av n=102) kände att 

omhändertagande om sin sjuke familjemedlem möjliggjorde att de kunde uppfylla sin 

pliktkänsla. Lika stor andel familjer menade att ta hand om den sjuke var ett sätt att uttrycka 

sin kärlek till personen de värnade om (Hsiao & Tsai, 2014). Detta bidrog till goda aspekter 

på relationen samt till positiva personliga upplevelser (Doval et al., 2018). 

 

Upplevelse av börda 

Familjerna rapporterade om upplevelser av måttligt (47 st av n=100) till allvarlig subjektiv 

börda (51 st av n=100) till följd av rollen som familjevårdare (Kate et al., 2013). Den största 

påfrestningen upplevdes inom området rutiner för familjens aktiviteter som påverkades 

negativt (Doval et al, 2018; Kate et al., 2013). Rollen som vårdare ockuperade hela familjens 

liv och detta upplevdes påfrestande. Enligt en familjemedlem uttrycktes rollen som slitsamt. 

Några familjer uttryckte även påfrestning i att ständigt behöva vara på vakt och oroa sig för 

att den sjuke skulle skada någon eller begå självmord (Allerby et al., 2015).  

 

Familjens nivå av börda påverkades inte enbart av den sjuke utan även av familjen själv 

såsom ökade krav samt minskad känsla av sammanhållning och ömsesidighet (Hsiao & 

Tsai, 2014). Även familjens negativa uttryckande om situationen kunde förutsäga 

upplevelser av börda (Villalobos et al., 2017). Stigmans påverkan på livskvalitet och 

självkänsla har även kunnat förknippats med högre nivå av börda. Likväl gällde det på 

familjens påverkan av stigma på livskvalitet, sociala kontakter och familjerelationer. Att 

familjen utsätts för stigmatisering av andra familjemedlemmar eller samhället kunde således 

indirekt leda till känslan av börda (Allerby et al., 2015). Upplevd börda kunde i sin tur 

påverka andra aspekter såsom livskvalitet hos familjerna (Ribé et al., 2017).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ design ansågs vara mer lämpad för att besvara denna litteraturöversikts syfte. 
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Dock valdes även kvantitativa artiklar då det enligt Billhult och Gunnarsson (2013, s. 116) 

kunde ge en fördjupad förståelse samt styrka det som kvalitativa artiklar beskrev. Vilket det 

generella gemensamheter i det kvalitativa och kvantitativa resultatet framkom som 

drivkraften till vårdande, ansvarstagande, stigma samt stress och påfrestningar inom 

familjen och det sociala livet. Med de båda forskningsdesignerna kunde problemet ses ur 

flera synvinklar (s.k. triangulering), tex genom olika datainsamlings- eller analysmetoder 

eller med personer med olika åldrar eller kön. Trianguleringen ansågs vara ett ytterligare 

sätt att säkra trovärdigheten genom att använda flera källor eller referenser för att kunna dra 

slutsatser (jfr Polit & Beck, 2017, s.161). 

 

Samtliga använda databaser hade omvårdnadsfokus och ansågs därav vara relevanta för det 

valda ämnesområdet. Valet att nyttja flera databaser ansågs stärka 

validiteten/trovärdigheten eftersom chansen med att finna fler relevanta artiklar ökade (jfr 

Henricson, 2013, s. 473). Sökorden söktes i kombination med booleska termerna AND och 

OR. Där OR användes för att få fram begreppet “experience” som var beskrivet med 

synonymer (jfr Östlundh, 2017, s. 72–73). Enligt Polit & Beck (2017, s.91) kunde dessa 

sökoperatorer även utbredda sökningen och ge möjlighet till fler relevanta träffar, vilket 

ansågs som en styrka. Sökavgränsningen gjordes för att vetenskapligt material ansågs vara 

en färskvara. Att litteraturöversikten bestod av den senaste forskningen ansågs därför som 

en styrka. Nackdelen däremot innebar detta att relevanta forskningar kan ha uteslutits i och 

med denna avgränsning (jfr Östlundh, 2017, s. 77).  

 

Bedömningsmallar som användes bedömdes bestå av relevanta granskningsfrågor utefter 

artikeldesign. Det ansågs vara viktigt att säkerställa att artiklarna var av god kvalité då detta 

kunde påverka pålitligheten i litteraturöversikten (jfr Henricson, 2013, s. 474). För att kunna 

avstå från egna förståelser och bedömningar av vad en god kvalité innebär valdes SBU:s 

kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalité (Rosén, 2013, s. 97) som mall vid 

kvalitéssättningen. Andra indikatorer för vetenskaplig kvalité var kontroll av validitet och 

reliabilitet respektive trovärdighet och överförbarhet i de valda vetenskapliga artiklarna (jfr 

Polit & Beck, 2017, s. 161). Alla artiklar granskades individuellt, jämfördes och diskuterades 

mellan författarna vilket enligt Henricson (2013, s. 473) ansågs stärka reliabiliteten. I 
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samband med granskningen upptäcktes det i Villalobos et al. (2017) studie stora bortfall i 

svarsfrekvenser (21 st av n=60). Dock hade detta ingen större påverkan på artikelns resultat 

eller litteraturöversiktens resultat förutom vid mätning av nivå av börda vid baslinjen och 

uppföljningen. 

 

Analysförfarande genomfördes gemensamt av författarna för att möjliggöra en direkt 

diskussion kring ämnet. Dock skulle det ur inter-bedömarreliabilitetssyn föredragits en 

individuell analys för att sedan jämföra den preliminära analysen för se om samma resultat 

skulle förekomma (jfr Wallengren & Henricson, 2013, s. 486). Under analysen reflekterade 

och diskuterade författarna kontinuerligt sina förförståelser kring ämnet, för att begränsa 

dess påverkan på analysen och resultatet (jfr Polit & Beck, 2017, s.162). Därav beaktade 

förförståelser genom att begrunda egna erfarenheter samt kunskap kring ämnet (jfr 

Danielson, 2013, s.340–341). Vid bildande av meningsenheter, koder samt subkategorier och 

huvudkategorier försökte författarna kontinuerligt reflektera över att inte tolka erhållna 

data. Istället skulle det vara en så nära beskrivning av ursprungsdata som möjligt. Det kan 

vid analysen ha förekommit språkliga brister vid översättningen från engelska till svenska 

trots noggrann översättning. För att stärka validitet/trovärdighet såväl som pålitlighet, att 

försäkra sig om att analysen är grundad i data, diskuterades det preliminära resultatet med 

kritiska utomstående såsom handledare och studiekamrater vid grupphandledningar (jfr 

Henricson, 2013, s. 474).  

 

Utifrån det som diskuterats ansågs litteraturöversikten därav var pålitlig och reproducerbar. 

Med god validitet och reliabilitet kan resultat av en vetenskaplig studie generaliseras eller 

överföras till andra situationer eller kontexter enligt Polit och Beck (2017, s.164). Huruvida i 

vilken utsträckning denna litteraturöversikts resultat kan överföras till andra situationer 

eller kontexter är oklart. Eftersom de inkluderade resultatsartiklarna hade genomförts i olika 

länder och speglade det globala perspektivet kan därför resultatets överförbarhet till svensk 

sjukvård möjligen inte helt fullgöras. Däremot kunde syftet besvaras utifrån olika kulturer 

och människors levnadssätt vilket hjälper läsaren att se situationen från ett utvidgat 

perspektiv. 
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Resultatdiskussion  

Denna litteraturöversikt synliggjorde flera upplevelser av familjer som lever med en 

familjemedlem med schizofreni. Huvudfynden i resultatet var upplevelser av stigma, 

uttryckta behov av stöd samt drivkraften till att ta hand om sin sjuke familjemedlem.  

 

Det framkom i det sammanställda resultatet att familjerna upplevde diskriminering och 

stigma från vården och samhället som ledde till känslan av utanförskap och påfrestningar. 

Därmed upplevdes mötet med vårdpersonalen vara bristande och oprofessionellt. Hsiao och 

Tsai (2015) konstaterade att stigma kan vara en av anledningarna till varför den sjuke 

familjemedlemmens och dennes familjs delaktighet i samhället hindras, eftersom stigma 

leder till begränsade sociala interaktioner och socialt liv. Konsekvent visade Angermeyer, 

Beck, Dietrich och Holzinger (2004) samt Chan (2011) att fördomarna och diskrimineringar 

även kunde hindra familjen till att söka hjälp. Social stigmatisering och bristande kunskap 

gällande psykisk ohälsa kunde även hindra familjens förmåga till att tillse den sjukes 

egenvårdsbehov (Zou, Li, Arthur & Wang, 2014). Stigma mot psykisk ohälsa förekommer 

världen över och kan alltså bli problem för den sjuke och hela familjen (Chan, 2011). Därav 

finns det ett behov av att hjälpa familjen hantera stigma exempelvis genom att förbättra 

familjens copingförmåga, införande av samhällsutbildningar och användning av media för 

att öka dess medvetenhet och minska den negativa bilden av sjukdomen (jfr Chan, 2011; 

Schulze 2007). För att överkomma stigma krävs det, som även Chan (2011) påpekar, en vilja 

hos familjen till att utmana stigmatiseringen och inte endast passivt acceptera denna 

utsatthet som vissa familjer i denna litteraturöversikts resultat gjorde.  

 

För att förhindra stigma från vården påpekar Knaak, Modgill och Patten (2014) samt Schulze 

(2007) vårdpersonalens behov av att öka medvetenhet om stigmatiseringen i klinisk praxis. 

Det gäller att noggrant överväga vad eller hur information ska ges till familjen. Det anses 

även vara viktigt att förstå familjernas upplevelser och därmed inkludera dem i anti-

stigmaprogram. Enligt Knaak et al. (2014) anses det finnas mer behov av att stärka 

kontakten mellan vårdpersonalen, den sjuke samt dennes familj i deras vardag och inte 

endast i medicinsk kontext. Detta skulle kunna ske genom flera kontaktformer exempelvis 

genom röstsamtal eller videosamtal. 
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Enligt Schulze (2007) kan svårigheter i interaktion med vården och brist på information 

främst bero på en svag vårdstruktur, där överbelastad och utbränd vårdpersonal kan ha 

förbisett den sjukes och dennes familjs behov. Konsekvenserna av detta kan då bli att 

familjernas behov inte blir tillfredsställt. Konsekvent visade Chan (2011) att familjerna i sin 

tur inte kunde ta ha om sin sjuke familjemedlem väl, vilket kunde resultera i försämring av 

diagnosen. Utifrån närståendeomsorgens perspektiv menar Taylor (2001) att sjuksköterskan 

bör skydda familjemedlemmar som har den vårdande rollen samt hela familjens hälsa och 

välbefinnande. Det behövs även förståelse för hur krävande det är att vårda någon samt 

förknippad stress (a.a.). Att införa bedömningar av situationens påverkan på familjen, i syfte 

att identifiera depression och psykologiska påfrestningar som kan störa familjens funktion 

anses vara viktiga. Från bedömningen kan sjuksköterskan därmed redan då sätta in olika 

insatser (jfr Magaña, Ramírez García, Hernández & Cortez, 2007).  

 

Behov av hälsoundervisning och stödgrupper har även rapporterats av Bademli och Duman 

(2016). Fler möjligheter som uttrycktes var att genom möte med människor i liknande 

situation minskade familjens känsla av ensamhet i situationen. De blev mer självsäkra och 

kunde hantera sina svårigheter bättre (a.a.). Något som skulle kunna komma till nytta är den 

familjeledda utbildningen,“The journey of hope”, om läran kring sjukdomen, mediciner, det 

psykiatriska hälsosystemet, problemlösningsförmåga samt familjestöd. Enligt Pickett-

Schenk, Lippincott, Bennet och Steigman (2008) kan denna utbildning ge förbättrade 

kunskaper om sjukdomen samt problemhantering.  

 

Det som framkom i resultatet var att familjerna upplevde det svårt att delta i den sjukes 

vård. Enligt Orems teori, närståendeomsorg, finns det ett erkännande om att tydligare 

involvera familjerna i den sjukes vård, inte bara i hemmet utan redan från institutioner där 

kraven på närståendeomsorg inledningsvis formas. Det handlar också om att sjuksköterskan 

ska kunna identifiera familjemedlemmens psykologiska och fysiska förmåga samt vilja till 

att ge närståendeomsorg (Taylor, Renpenning, Geden, Neuman & Hart, 2001). 

Sjuksköterskan bör även vara medveten om att ålder, kön, utvecklingsstadier, hälsostatus, 

sociokulturell orientering, miljöfaktorer och tillgängliga resurser kan påverka en persons 
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förmåga till att bedriva närståendeomsorg (Foster 2010, s.115). Även Chan (2011) föreslog en 

tydligare delaktighet i vården genom att tilldela familjen specifika uppgifter, exempelvis att 

delta i vårdplanering, observera och rapportera den sjukes beteende eller övervaka 

medicineringen. En fördel blir också att olika varningstecken kan upptäckas tidigt. 

Ytterligare sätt att inkludera familjen i vården skulle kunna vara genom en lärande 

terapeutisk intervention (Family psychoeducation) som involverar familjemedlemmar samt 

beteendemässiga, stödjande terapeutiska och rehabiliterade element (McFarlane William, 

2016). Dessa familje-patient- professionella partnerskap går således i hand med den 

familjefokuserade omvårdnaden som eftersträvas.  

 

Som tidigare lyfts fram i denna litteraturöversikt har sjuksköterskan en betydande roll i att 

minimera risken att familjen utesluts från vårdprocessen. Olasoji, Maude och McCauley, 

(2017) betonar att brist på kommunikation, konfidentialitet, bristande engagemang i 

vårdplanering och lyhördheten mot familjen kunde vara faktorer till att familjen kände 

utanförskap och missnöje med vårdpersonalens insatser. Detta kunde leda till att familjen 

kände frustration, ilska, bitterhet och utmattning (Van de Bovenkamp & Trappenburg, 

2010). Tidigare forskning tyder på att respekt och god kommunikation är viktiga aspekter av 

familjernas upplevelse av att verkligen vara involverad i den professionella vården 

(Goodwin & Happell, 2007). Det har också påvisats att en pågående interaktion mellan 

vårdpersonal och familjemedlemmar verkar vara stödjande när vårdpersonalen är 

närvarande, aktivt lyssnar, delar med sig av information samt stärker familjen i sitt 

bemötande (Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006).  

 

I resultatet framkom det att familjerna uttryckte behov av mer stöd från resterande 

familjemedlemmar. Vilket förklaras av Taylor (2001) som naturligt eftersom en familj utgör 

en enhet och är beroende av varandra för att uppnå välbefinnande och funktionalitet. Denna 

beroendeställning formades tillsammans med rollfördelning som svar på ett 

omvårdnadsystem utvecklat för att möta egenvårdskrav eller behov från enskilda 

familjemedlemmar. Styrkan av relationsband är även avgörande för enhetens helhet (a.a.). 

Sjuksköterskan bör därför skaffa förståelser för familjemedlemmars relationer i förhållande 

till varandra men även utanför enheten (jfr Taylor, 2001). Även familjer i Zous et al. (2014) 
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studie uttryckte betydelsen av familjernas stöd för hantering med närståendeomsorg. Rollen 

i familjen och behovet av närståendeomsorg kan även med tiden förändras beroende på den 

sjukes hälsotillstånd, det vill säga att en mer stabil sjuk familjemedlem uppmuntras till att 

själv börja ta mer ansvar för sin egenvård, med familjen som passivt stöd (a.a.). 

 

Familjen ses oftast som en lämplig beståndsdel för att ta vårdarrollen (Chan & Yu, 2004). 

Likt resultatets fynd angående drivkraft betonade Seeman (2013) familjemedlemmars 

skyldighet till att stödja och hjälpa varandra. Närståendeomsorg är en del av familjens 

funktion och bör därför vid behov integrera vårdande aktiviteter för att kunna uppnå 

tillfredsställd levnadsplan och social, mental, fysisk samt emotionell utveckling hos var och 

en i familjen (Taylor et al., 2001). Känslor som självkänsla och hoppfullhet har även i Zous et 

al. (2014) studie setts vara en drivkraft i vårdande och hantering av sjukdomstillståndet. 

Även där betonades vårdande som en skyldighet. Drivkrafterna och tillfredsställelse av 

vårdande skulle kunna förklaras av de värderingar familjerna har, deras lojalitet samt band 

och närhet de har till varandra (Liu, Insel, Reed & Crist, 2012). När familjens drivkraft eller 

förmåga till att vårda sin sjuke familjemedlem inte är tillräckligt anser 

närståendeomsorgsteorin att detta ansvar faller tillbaka på sjuksköterskan (Seed och 

Torkelsen, 2012; Taylor et al., 2001). Dock kan det samtidigt uppstå ett dilemma mellan att 

försöka bibehålla familjens funktion och deras integritet (Susan et al., 2001). För att stärka 

familjens vilja till att bedriva närståendeomsorg bör sjuksköterskan acceptera och arbeta 

utifrån en familjefokuserad omvårdnad (jfr Waller, Reupert, Ward & Kidd, 2018).  

 

Seed och Torkelson (2012) samt Foster (2010, s.115) betonar att behov av närståendeomsorg 

framkommer när individen som upplever ohälsa inte kan tillgodose sina egna behov av 

egenvård. Foster (2010, s.121–122) påpekade att utifrån Orems teori är omvårdnad en tjänst 

till människan och menar på att behov av god omvårdnad eftertraktas när kraven som ställs 

för ett hälsosamt liv inte kan tillgodoses. Sjuksköterskan använder i detta fall sin kunskap av 

omvårdnadsvetenskap för att ge mening till situationen, göra egna bedömningar om 

situationen och behoven samt forma en plan och utföra omvårdnadsarbetet (jfr Berbiglia & 

Banfield 2010, s.272). Därmed kan teorin möjligtvis ge struktur till omvårdnaden samt bidra 

till att sjuksköterskan kan ta mer kontroll över sin egen praxis genom att använda teorin 
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som hjälpmedel att fokusera på att förbättra individernas förmågor, styrkor och se 

individernas behov istället för sjukdomen och symtomen (jfr Seed & Torkelson, 2012). Fler 

hjälpmetoder från Orems teori var guidning, vägledning, tillförsel av fysiskt såsom 

psykologiskt stöd samt skapelse av miljö för personlig utveckling (Foster 2010, s. 117). Detta 

kan användas av sjuksköterskan som drivkraft eller motivation till att vilja hjälpa den sjuke 

och dennes familj (jfr Foster 2010, s. 117).  

 

För att bättre kunna bedriva vården och förse adekvat stöd kan det behövas ytterligare 

förståelse kring vad familjerna anser vara viktigt i förhållande till vårdpersonalens 

bemötande och tillvägagångssätt i vården. Då det påvisades att det finns brister i vården och 

vårdpersonalens bemötande. Likt resultatet belyste Ewertzon, Andershed, Svensson och 

Lützén (2011) vikten av vårdpersonalens bekräftelse av familjerna. Vilket innebar att bli 

hörd och inte få uteslutas. Flera viktiga aspekter som även lyfte upp var öppenhet, 

samarbete och kontinuitet. 

 

Slutsats 

Att ha en familjemedlem med schizofreni innebar för familjen stora förändringar i deras 

tillvaro oavsett familjerelationer. Vilket manifesterade sig i känslomässiga uttryck, i 

relationer samt i fysisk, psykisk och social påverkan. Utifrån Orems närståendeomsorgsteori 

faller ansvaret till sjuksköterskan att skydda hälsa och välmående hos de familjer som 

bedriver närståendeomsorg. Det är därav viktigt att vårdpersonalen erkänner familjens roll, 

involvera de mer och tillämpa resultatets budskap för att kunna arbeta preventivt, holistiskt 

och familjefokuserat samt kunna erbjuda adekvat stöd. Det kan vara givande för 

sjuksköterskan att få möjlighet till utbildning samt ta del av vetenskapliga studier som 

belyser familjedynamiken samt familjens betydelse för den sjuke och vården. Vidare 

förståelser kring familjens upplevelser av mötet med vårdpersonal är även betydelsefullt. 

Författarna förespråkar därför vidare forskningar kring mötet.   
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Bilaga 1 
Tabell 1; Översikt av litteratursökning 
 

Databas 
Datum 

Sökväg Avgränsning Antal 

relevanta 

träffar  

Urval* 

1 
Urval* 

2 
Urval* 

3 
Urval* 

4 
Antal 

valda 
Artiklar 

CINAHL 
2020-01-

23 

family 

[Subject 

Headings] 

AND 

experience 

[Fritext] or 

feeling 

[Synonym] 

AND 

schizophrenia 

[Subject 

Headings] 

Abstrakt, 10 

år, engelska, 

vuxna 

103 103 16 12 8 7 Allerby et al., 

2015; Gloria 

et al, 2018; 

Hsiao & Tsai, 

2014; Kate, 

Grover, 

Kulhara & 

Nehra, 2013; 

Liu & Zhang, 

2020; 

Saunder, 

2013; 

Villalobos et 

al., 2017  

PsycINFO 
2020-01-

23 

Family 

[Thesaurus] 

AND 

Experiences 

[Thesaurus] 

AND 

schizophrenia 

[Thesaurus] 

10 år, 

engelska, 

vuxen (18 

år+), familj   

114 114 9  6 4 4 Krupchanka, 

Kruk, 

Sartorius, 

Davey, 

Winkler & 

Murray, 

2017; 
Ribé et al., 

2017; Stanley 

& Swartz 

,2011; Yang, 

Hsieh, Lee & 

Chen, 2017 

PubMed 
2020-01-

28 

Family [Mesh] 

AND 

Experiences 

[Fritext] AND 

schizophrenia 

[Mesh] 

Abstrakt, 10 

år, engelska, 

vuxna  

127 127 11 7 5 5 Attepe 

Özden & 

Tuncay, 2018; 

Chen et al, 

2019; Doval, 

Sharma, 

Agarwal, 

Tripathi & 

Nischal, 2018; 

Gater et al., 

2014; 

Mizuno, 

Takataya, 

Kamizawa, 

Sakai & 

Yamazaki 

2013  

*Urval 1: Antal valda artiklar efter att titel lästes, *Urval 2: Antal valda artiklar efter att 

abstrakt lästes, *Urval 3: Hela artikeln lästes, *Urval 4: Antal valda artiklar som 

kvalitetsgranskas.  
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Bilaga 2 

Tabell 2; Översikt av inkluderade artiklar 
Författare

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsam

ling 

Analys 

 

Huvudresultat Kvalitet 

Allerby et 

al. 
(2015) 
Sverige 

Att utforska 

stigma-

upplevelser hos 

familjer till 

personer med 

schizofreni samt 

att undersöka 

förhållandet 

mellan familjens 

stigma-

upplevelser och 

den totala 

bördan. 

Kvantitativ 

studie 
111 
(0) 

Frågeform

ulär 
SAS 9.3 

and IBM 

SPSS 21.0 

användes 

för analys 
 
 
 
 

Resultatet visade att 53% (N= 65) 

av deltagarna uppgav att deras 

sjuka familjemedlem hade 

stigmatiserats, men endast 18% (N= 

65) rapporterade att de själva hade 

stigmatiserats. 23% (N= 65) av 

deltagarna erkände att de försökte 

undvika situationer som kan 

upplevas som stigma. Påverkan av 

stigma på både den anhöriges 

personliga livskvalitet och 

familjens livskvalitet var båda 

väsentligt förknippade med 

överbelastningen beroende på hur 

gammal den sjuke var, 

funktionsnivå samt sjukdomens 

svårighetsgraden.  
 

Hög 

Attepe 

Özden & 

Tuncay 

(2018) 

Turkiet 

Förstå börda,  
coping- 

strategier och 

socialt stöd 
hos familjer som 

tar hand om en 

familjemedlem 

med schizofreni. 

Kvalitativ 
djup- 
gående  
studie 
 
Fenomeno- 
logi 
 
 

31 
(0) 

Semistrukt

urerade 

intervjuer, 

individuell

a 
 
NVivo 9 

dataprogra

m (finna 

koder) 

Familjer upplevde svårigheter och 

var i början oförmögna att 

acceptera sjukdomen. De 

adapterade olika kopingstrategier 

såsom religion-baserade aktiviteter. 

De upplevde även stigmatisering. 

Medel 

Chen et  
al.  
(2019) 
Kina 

Att undersöka 

familjens 

upplevelser av 

börda och 

svårigheterna 

som de mött för 

att 

vårdpersonalen 

ska kunna 

hjälpa familjen, 

ge 

rekommendatio

ner, förslag. 

Kvalitativ,  
utförskand 
studie. 

23 
(3) 

Djupgåend

e, 

semistrukt

urerade 

intervjuer 
 
 
Colaizzi’s 

7-step 

analysis 

method of 

phenomen

ological 

data  

Många av deltagarna uppgav att 

de upplevde tung börda, dålig 

socialt och ekonomiskt stöd, 

psykosociala påfrestningar och 

negativ beteende från andra. 

Familjen förklarade att de kräver 

mer socialt stöd, ekonomisk och 

professionellt stöd samt önskade 

om att få utbildning och 

information. Också att bli 

respekterad, få sympati och 

förståelse från andra. 

Hög 

Doval et 

al.,  
(2018) 
India 

Att utvärdera 

upplevelsen av 

vårdgivande 

och 

hanteringsstrate

gier och 

associationer de 

emellan, hos 

familjevårdare 

för  en patient 

med schizofreni.  

Kvantitativ 

studie 
 
 

Longitudin

iellstudie 

102 
(0) 

Frågeform

ulär med 

mätskalor. 
 
Statistisk 

analys 

Det rapporterades både negativa 

och positiva upplevelser av 

vårdgivande. Negativa upplevelser 

var associerade med kliniska 

variabler av patienten medan 

positiva upplevelser var 

associerade med 

sociodemografiska variabler av 

familjevårdare. Det fann även låg 

nivån av stigma associerad med 

vårdande. 
  

Medel 
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Gater et al. 
(2014) 
USA 
 
 

Att undersöka 

upplevelsen av 

subjektiv börda, 

utifrån familjens 

perspektiv. 

Kvalitativ 

studie 
19 
(0) 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 
 
 
qualitative 

software 

package 

(Atlas. Ti) 

Resultatet visade att personer med 

schizofreni i hög grad var beroende 

av vårdgivare för att tillhandahålla 

vård. Familjen uppgav att de 

saknade tid för sig själva och sitt 

andra ansvar. Vårdgivarens börda 

påverkade den fysiska hälsan 

negativt samt negativa emotionella 

upplevelser som ledde till 

depression och ångest. Även 

ekonomisk börda upplevdes. 

Situationen hade negativ påverkan 

på relation med den sjuke samt 

andra människor. Trots detta 

förklarade deltagarna att vara 

vårdare hade även en positiva sida 

samt ledde till vinst av kärlek och 

närhet till den sjuke. 
 

Hög 

Gloria et 

al.  
(2018) 
Ghana 

Att undersöka 

samt förstå 

familjens 

upplevelser av 

att ta hand om 

en 

familjemedlem 

med schizofreni. 

Kvalitativ 
studie 

60 
(0) 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 
 
 
Interpretat

ive 

Phenomen

ological 

Analysis 

(IPA) 

Resultatet visade att deltagarna 

hade olika uppfattningar om 

sjukdomen och dess orsak. De 

flesta hade inte kunskap om vad 

sjukdomen berodde på, de 

kopplade sjukdomen till andliga 

krafter. Vissa andra uppgav att 

sjukdom berodde på psykologiska 

faktorer samt substansmissbruk. 

Deltagarna uppgav att de 

upplevde börda på grund av 

situationen som de befann sig i. 
 

Medel 

Hsiao & 

Tsai (2014) 
Taiwan 

Att undersöka 

egenskaperna 

för vårdgivarens 

börda och 

tillfredsställelse, 

såväl som 

associationer 

dem emellan, 

bland familjer 

som vårdar en 

familjemedlem 

med schizofreni. 

Kvantitativ 
studie 
 
Tvärsnittsst

udie med 

deskriptiv 

design 

234 
(0) 

Frågeform

ulär med 

mätskalor. 
 
Deskriptiv 

statistik 

Vårdande var inte enbart 

associerade med bördan uppfattad 

av familjevårdare utan kunde även 

vara en källa för tillfredsställelse i 

familjens liv. Kön, familjerelationer 

och familjens krav var associerade 

med bördan. Känslan av 

sammanhållning var relaterade till 

bördan och tillfredsställelse.  

Medel 

Kate et al. 

(2013) 
India 

Att studera 

positiva 

aspekter av 

vårdande och 

dess 

korrelationer 

hos 

familjevårdare 

till en patient 

med schizofreni. 

Kvantitativ 
studie 

100 
(0) 

Frågeform

ulär med 

mätskalor. 
 
Deskriptiv 

analys. 

Det fanns positiva aspekter av 

vårdande, med högst poäng för 

domän inom motivation för 

vårdarrollen, följd av 

familjevårdarens tillfredsställelse 

och fördelar av vårdande. 
Ökad bördan i olika aspekter av 

familjevårdarens liv ledde till 

minskning i olika domäner inom 

positiva aspekter av vårdande. Det 

fanns även associationer av 

positiva aspekter av vårdande med 

livskvalitet. 
 

Hög 

Krupchank

a et al. 
(2017) 
Vitrysslan

d 

Att undersöka 

upplevelsen av 

stigma bland 

familjer till 

personer med 

schizofreni.  

Kvalitativ 

studie 
20 
(0) 

Djupgåend

e 

semistrukt

urerade 

intervjuer 

Deltagarna hade svårigheter med 
att kontakta vårdpersonal och få 
lämplig information. De uppgav   
att det fanns brist på alternativ till 
sjukhus, behandling; frånvaro av 
lämpliga hälso- och 

Medel 
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Kodning 

och 

tematisk 

analys 

sjukvårdstjänster. Strategierna 
som användes för att övervinna  
svårigheter var genom passiv 
acceptans, självförtroende och 
emotionell inneslutning under 
kriser. Trots passiviteten när det 
gäller att uttrycka behov föreslog 
deltagarna ett antal insatser som 
skulle kunna minska stigma 
Bördan. 
 

Liu & 

Zhang, 

(2019) 
Kina 

Att utforska 

upplevelser av 

vårdgivare till 

familjemedlem

mar med 

schizofreni. 

Kvalitativ 
studie 
 
Fenomeno- 
logi  

16 
(0) 

Djupgåend

e 

semistrukt

urerade 

intervju. 
 
Induktiv 

innehållsa

nalys. 

Rollen innebar förlust av det 

personliga livet. Familjerelationer 

förändrades. Det upplevdes 

blandade känslor såsom stigma, 

förvirring, rädsla och 

självklandling. Trots det såg de 

även styrka och värde i vårdande 

och därmed tillfredsställelse. 

Familjerna uppgav även behov av 

professionellt stöd, guidning och 

hjälp 
 

Hög 

Mizuno et 

al.  
(2013) 
Japan 

Att belysa 

upplevelser av 

att ta hand om 

en 

familjemedlem 

med schizofreni, 

utifrån 

kvinnliga 

familjemedlem

mars perspektiv. 

Kvalitativ 

studie 
 
Deskriptiv 
utforskand

e design 

17 
(0) 

Grupp- 
fokuserade 

intervjuer 
 
 

Familjerna upplevde börda och att 

situationen hade påverkat dem 

negativt. De kände sig isolerade 

och ensamma. De uppgav mer 

behov av professionellt stöd och 

tydlig information för att kunna 

hantera sin situation på ett bra sätt.  
 

Hög 

Ribé 
 et al.  
(2017) 
Spanien 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar 

livskvalité av 

familjer har en 

familjemedlem 

med schizofreni. 

Kvantitativ 
studie 
 
Tvärsnitts- 
studie 

125 
(25) 

Frågeform

ulär, 

Skalor 
 
Deskriptiv 

statistik 
 
 

Familjerna upplevde låg livskvalité 

utifrån psykosociala och sociala 

dimensioner. Professionellt stöd 

visade sig ha hög påverkan och var 

förknippat med psykosocial 

(p=.016), social (p=.001), 

miljödomän (p≤ .001) av familjens 

livskvalitet. Närvaron av socialt 

stöd för familjen med bra socialt 

nätverk är en faktor som visade en 

hög upplevelse av livskvalitet inom 

psykosociala (p≤ .001) och 

miljödomän (p≤ .001). 
 

Medel 

Saunder 

(2013) 
USA 

Att utforska 

perspektivet av 

latinamerikansk

a vårdgivare 

som ger vård till 

sin 

familjemedlem 

med schizofreni. 

Kvalitativ 
studie 

10  
(0) 

Intervjuer 
 
Innehållsa

nalys 

Familjevårdarna kände sig 

diskriminerad, avfärdad och 

åsidosatt. De försökte finna svar för 

deras familj, om varför deras 

familjemedlem blev sjuk. De 

hänvisade sig till Gud för att finna 

styrka och kunna hantera 

situationen. Familjerna upplevde 

brist på stöd. 
 

Medel 

Stanley & 

Swartz 

(2011) 
Syd Afrika 

Att utforska 

familjens 

upplevelser av 

att leva med en 

familjemedlem 

med schizofreni 

samt hur de 

Kvalitativ 10 
(0) 

Intervjuer 
 
Innehållsa

nalys 

Det rådde familjekonflikter. 

Familjerna upplevde stigma ute i 

samhället. De uttryckte behov av 

stöd, i form av stödgrupper.  

Medel 
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förstår 

schizofreni som 

en psykisk 

sjukdom. Även 

deras 

upplevelser av 

kontakt med 

psykiatriska 

professioner 

studeras.  
Villalobos 

et al.  
(2017) 
USA 

Att undersöka 

om familjens 

attribution till 

ansvar för deras 

sjuke 

familjemedlem 

var relaterat till 

familjens 

upplevelser av 

börda och 

synsätt. 

Kvantitativ 
studie 
 
Longitudin

ell studie 

60  
(21) 

Frågeform

ulär, 

Skalor 
 
Deskriptiv 

statistik 

Delvis stöd i familjens attribution 

och synsätt. Attribution förutsåg 

signifikant mindre positiv 

påverkan (p<.05). Attribution var 

inte relaterad till familjens 

kritik/synsätt på situationen. Delvis 

relation i familjens synsätt och 

stöd. Större positiv men även 

negativ syn förutsåg mer stöd 

(p<.05) respektive , (p<.05). Bördan 

vid månad 1 förutsåg bördan vid 

månad 12. 
 

Medel 

Yang et al. 
(2016) 
Taiwan 

Att belysa 

upplevelser av 

att ta hand om 

en 

familjemedlem 

med schizofreni. 

Utifrån syskons 

perspektiv 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

studie 

13 
(3) 

Djupgåend

e, 

semistrukt

urerade 

intervjuer 
 
 
Innehållsa

nalys 

Deltagarna beskrev vikten av stå ut 

och ta vårdarrollen samt dess 

betydelse för dem. Rollen som 

anhörigvårdare beskrevs som 

utmanande. Därmed beskrev 

deltagarna sina behov av stöd samt 

oron för framtiden. 

Medel 
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Bilaga 3 

Tabell 3; Översikt av datareduktion 
 

Författare Land Deltagare 

(Bortfall) 
Mätinstrument  som mäter 

  

   
Börda Stigma Upplevelser av vårdande Livskvalitet 

Allerby et al. 
(2015) 

Sverige 111 
  

x x     - - 

Doval et al.  
(2018) 

India 102   x - x    - 

Hsiao & Tsai 

(2014) 
Taiwan  234  x - x    - 

Kate et al. 
(2013) 

India 100  x    - x - 

Ribè  
et al. 
(2017) 

Spanien 125  x     - - x 

Villalobos et al.  
(2017) 

USA 60  x     -      -      - 

 

 


