
                                             Abstrakt 
 
Bristerna inom psykiatrin har länge varit mycket påtagliga och anhörigas behov 
av stöd och hjälp har i många fall varit underminerade. Många slutna 
vårdplatser har ersatts av öppna vilket gett en ökad belastning på de anhöriga. 
Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser gällande deras 
delaktighet inom psykiatrin. Litteraturöversikten baserades på 14 artiklar. 
Empiriska relevanta studier valdes och värderades. Innehållsanalys användes 
som analysmetod. Resultatet visade att många anhöriga kände utanförskap och 
nedsatt delaktighet i omvårdnaden. Missnöje hos anhöriga gällande 
kommunikation med personalen gav känsla av otrygghet och frustration. Flera 
studier kunde styrka att majoriteten anhöriga upplevde en stor brist gällande 
information, stöd och utbildning. Anhöriga hade negativa synpunkter gällande 
sekretessen och organisationen inom psykiatrin. Det var positivt med 
information för personal gällande stöd och utbildning. Personalen ville förbättra 
anhörigas situation, vilket upplevdes svårt då det krävs stora förändringar, mer 
tid och förbättrad ekonomi. Anhöriga kände sig avvisade av personalen och 
organisationen. Anhörig som personal önskade förändring. Samhällets attityder 
behöver ändras gentemot psykisk sjukdom och politiker borde satsa mer på 
psykiatrin.  
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     Introduktion 
Idén till arbetet föddes då vi gjorde vår psykiatripraktik i Termin 5. Vi 

reflekterade båda över hur de anhöriga till vårdtagare inte involverades i vården. 

Det fanns inga mallar eller riktlinjer att följa gällande information eller stöttning 

till anhöriga. Känslan var också att det inte fanns resurser för detta eller tid för 

att utföra dessa åtgärder. Vi vill uppmärksamma anhörigas betydelse i vården av 

psykiskt sjuka patienter. Genom att belysa de eventuella problemen vill vi 

synliggöra behovet av att vidta åtgärder för förändring inom psykiatrin. 

              Bakgrund 
Innan mentalsjukhusen kom levde de psykiskt sjuka på gatan, på fattighusen, i 

fängelser samt hemma hos sina familjer. På mitten av 1800-talet uppmuntrade 

den amerikanska regeringen familjer att överlåta den psyksikt sjuke till staten 

vilket bidrog till att ”familjevårdandet” blev omodernt. Då de antidepressiva 

medicinerna kom på marknaden på 1950-talet skrevs många patienter ut från 

mentalsjukhusen och det blev åter familjen som fick ta ansvar för den sjuke. 

Idag skrivs patienter ut från sjukhusen för att sedan insjukna igen och återvända 

(Mohr, 2006, s. 222-223).  

En förändring i synsättet till anhöriga kom i samband med nedläggningar av de 

gamla institutionerna. Man ville inkludera anhöriga i vården istället för att 

skuldbelägga dem som man gjort tidigare. Anhöriga skulle nu rådfrågas samt 

informeras i ärenden gällande vårdtagaren (Topor, Borg, Svensson, Bjerke & 

Kufås, 2002, s. 61-63).  

I början av 1990 – talet skedde en del omstruktureringar av psykiatrin i Sverige. 

Många av de slutna vårdformerna började ersättas av öppna.  Även de som var 

svårt psykisk sjuka skulle få leva ute i samhället vilket även medförde ökad 

belastning för anhöriga (Samuelsson & Thomée, 1992, s. 2). Knutsson och 

Petterson menar (ref. i Socialstyrelsen, 2003) att psykiatrireformen som trädde i 

kraft 1995 innebar att insatserna till psykiskt störda skulle se till den enskilde 
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individens speciella behov och förutsättningar. Detta innebar också en 

maktöverföring från professionella till brukaren och deras familjer. Patienten 

skulle nu bli delaktig samt få ökat inflytande över sin situation. Psykiatriska 

vårdinsatser skulle nu vara kopplade till psykiatriska kliniker vid alla sjukhus 

och inte till mentalsjukhusen. Anhörigperspektivet var en viktig del i reformen  

(Socialstyrelsen, 2003, s. 247, 253-254). 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande kvalitetssystemen 

i sjukvården skall vårdpersonal säkerställa att patientens vård och 

omhändertagande tillgodoses och omfattar säkerhet och kvalitet. Patient och 

närstående skall visas respekt och omtanke. Patient och dess närstående skall 

göras delaktiga och informeras. Klagomål och förslag från patient och anhörig 

ska tas om hand och beaktas (SOSFS, 1996:24).  

Moberg (2005) menar att psykiatrin i Sverige är så bristfällig att det är svårt för 

psykiskt sjuka och dess anhöriga att få stöd och hjälp. Hon menar att det snarare 

handlar om tur de gånger hjälp ges än att systemet faktiskt fungerar. Endast ett 

fåtal psykologer är anställda inom Sveriges landsting. År 2005 hade 90 av 

landets 290 kommuner ingen anställd psykolog alls. Bristerna inom psykiatrin 

drabbar de närstående liksom att det drabbar den psykiskt sjuke. Anhöriga 

förväntas finnas till förfogande då samhället sviker. De tvingas kämpa allt 

hårdare ju större kvalitetsbristerna är, vilket också kan leda till hälsorisker för de 

anhöriga (s. 18-25).   

 

Det är enligt Mohr (2006) betungande för alla medlemmar i en familj att leva 

med en psykiskt sjuk person. Som förälder har man en benägenhet att känna 

skuld för sitt barns tillstånd, ansvaret för barnet ökar, i vissa fall för en livstid. 

Som partner kan man ofta uppleva känslan av förlust. Man kan också uppleva 

ekonomiska problem och sociala förluster. Barn eller yngre syskon till en 

psykiskt sjuk person lider ofta extra mycket av svårigheter inom familjen då 

dessa under uppväxten är mycket känsliga under sina utvecklingsfaser. Äldre 

syskon till en psykiskt sjuk person kan uppleva känslor som förlust av en bror 

eller syster, eller av en förälder som är absorberad av det sjuka barnet. Som 
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äldre son/dotter kan man under uppväxten inta en roll som ”förälder”. De kan ha 

svårt att skilja på vilka upplevelser som är ”normala” eller inte då de under 

uppväxten har blivit inkapslade i ett system präglat av psykisk sjukdom (Mohr, 

2006, s. 224).        

 

Deltagarna i en studie delger sina upplevelser av att vara anhörig till en psykiskt 

sjuk person i det dagliga livet. Att vara anhörig innebar bland annat att uträtta 

ärenden, uppmuntra samt att finnas där som stöd och hjälp. Det blev inte mycket 

tid över till att ta hand om sig själv eller att ägna sig åt egna intressen. Många 

beskrev att deras liv styrdes av den sjukes intressen. Deltagarna i studien 

upplevde en stor sorg som de aldrig förr upplevt, en sorg att ha ”förlorat” en 

familjemedlem i samband med diagnosen. Anhöriga blev tvingade att ta itu med 

saker som var helt nya för dem (Chaffey & Fossey, 2004) .     

   

Anhöriga till psykiskt sjuka känner många gånger pinsamhet och skam när de 

tar hand om en psykiskt sjuk familjemedlem vilket ger känslor av ilska, 

frustration och utbrändhet. Trots detta vill de anhöriga fortsätta ta hand om sin 

familjemedlem. De anhöriga är generellt rädda, orkeslösa och sårbara. 

Vanligtvis undviker familjen att diskutera den sjukes mentala sjukdom med 

andra för att undvika att bli stämplade och känna skam (Chang & Horrocks, 

2006). Anhöriga till psykiskt sjuka personer känner ofta en tung belastning som 

går ut över deras eget liv. I en studie visade 47 % av 78 deltagare en betydlig 

omfattning av belastning som påverkade deras egen psykiska hälsa. 42 % av 

dessa kände att de var tvungna att ge upp sin fritid för sin anhörig (Östman & 

Hansson, 2001).  

 

För att vården ska kunna bedrivas effektivt krävs möjlighet för anhöriga att 

delta i omvårdnaden av den psykiskt sjuke. Vårdpersonalen skall kunna möta de 

anhörigas behov samt ge stöd i den livssituation som de befinner sig i. Mer 

kunskap om anhörigas situation och upplevelser krävs inom den moderna 

samhällsbaserade psykiatrin (Östman, 2000, s. 44).  
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       Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa anhörigas upplevelser 

beträffande deras delaktighet i den psykiatriska vården. 

 

               Metod 
                                                       Litteratursökning 

Det första steget i processen var att hitta sökord för att få fram artiklar relaterade 

till det valda ämnet. På mittuniversitetets bibliotek söktes litteratur som lästes 

för att få en förförståelse för problemet. Artiklarna söktes i omgångar från 07-

09-05 – 07-10-12 på databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. 

Artikelsökning på mittuniversitetets bibliotek: 

www.miun.se > söka artiklar > databaser ämnesindelat >(välj ämne) vård och 

hälsovetenskap > databas. 

Tabell 1. 
DATABAS DATUM SÖKORD AVGRÄNSNINGAR TRÄFFAR UTVALDA 

PubMed 2007-09-05 Coping AND 
family AND 
psychiatric care 

Published in the last 2 
years, only items with 
links to fulltext 

62 Gavois, Paulsson &
Fridlund (2006) 

PubMed 2007-09-08 Psychiatric care 
AND family 
AND 
 involvement 

Published in the last 5 
years, only items with 
links to fulltext 

48 Jakobsen & 
Severinsson (2006)

PubMed 2007-09-08 Feeling AND 
relative AND 
mental ill 

Published in the last 3 
years, only items with 
links to fulltext 

13 Hallam (2007) 
Wynaden & Orb 
(2005) 

PsycINFO 2007-09-28 Mental health 
care system  
AND family 
caregivers 

Published date from 
2002 to 2008 

19 Doornbos (2002)  

Cinahl  2007-09-28 Mental health 
care system  
AND carer AND 
families 

Published date from 
2000 to 2008 

2 Pejlert (2001) 

Cinahl 2007-09-30 Mental health 
AND carer AND 
participation 

Published date from 
2004 to 2008 

11 Goowin & Happell
(2006) 

PubMed 2007-09-30 Knowledge AND
family AND 
psychiatric AND 
mental health 

Published in the last 3 
years, only items with 
links to fulltext. Age 0-
64 

28 Harden (2005) 

Cinahl 2007-10-04 Mental disability 
AND family 
caregivers 

Limits: 2002-2007 36 Tryssenaar & 
Tremblay (2002) 

PubMed 2007-10-04 Family nursing 
AND mental 
health services  

Published in the last5 
years, only items with 
links to fulltext 

4 Ward-Griffin, 
Schofield, Vos & 
Coatsworth-
Puspoky (2005) 

PubMed 2007-10-12 Carer AND 
mental health 
AND 
participation  

Published in the last 5 
years 

21 Lammers & 
Happell (2004) 

Pubmed 2007-10-12 Factors AND 
families AND 

Published in the last 4 
years, only items with 

50 Jeon, Chenoweth &
McIntosh (2007) 

http://www.miun.se/
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severe mental 
illness 

links to fulltext 

PsykINFO 2007-10-12 Mental health 
care AND 
experiences  
AND listening 

Published date from 
2003 to 2008 

75 Jensen (2004) 

PubMed 2007-10-12 Mental health 
professionals 
AND parents 
AND needs 

Published in the last 6 
years, only items with 
links to fulltext 

37 Scharer (2002) 

       Urval 

I början användes sökorden psychiatric care, relatives, professional support och 

nursing. Dessa ändrades under tidens gång och med tiden kom sökorden 

naturligt samt sätten att kombinera dem på. Det engelska språket har flera ord 

för anhörig, som family, relative, carer, caregiver eller family-caregiver. För 

att specificera området till psykiatrin användes sökorden pcychiatric care, 

mental illness samt mental health care. För att smalna av området ytterligare 

användes orden participation, involvement, support, och burden. Ofta gav 

sökorden endast ett fåtal träffar. För att hitta relevanta artiklar lästes först 

rubriken, ansågs den passande lästes abstraktet, överensstämde abstraktet med  

syftet lästes artikeln i sin helhet. Många artiklar skrevs ut men exkluderades i ett 

senare skede på grund av avsaknad av etisk prövning, etisk diskussion eller 

andra kvalitetsbrister. Studierna i resultatet är kvalitetsbedömda enligt Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999, s. 39, 44 ). Se bilaga 1. 

 

Artiklarna som granskades och redovisades i resultatet hade som kriterium att 

de skulle belysa anhörigas situation i omvårdnaden.  

           Inklusionskriterier  

Studier gällande anhörigas syn på, eller upplevelser av vården inom psykiatrin, 

samt studier utförda efter år 2001. Studier som behandlar anhöriga till personer 

med psykiska sjukdomar såsom schizofreni, psykos, depression, bipolaritet, 

bordeline samt ångest. Studier med kvalitet I till II.  
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Analys

När litteraturöversikten gjordes lästes artiklarna igenom noggrant minst två 

gånger. Vid artikelanalysen inspirerades vi av innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundmans (2004) förslag till analysförfarande. Graneheim och Lundman 

(2004) anser att meningsenheter är ord eller meningar som är besläktade med 

varandra genom innehåll och sammanhang. Kondensering är ett sätt att korta 

ner texten utan att ändra det huvudsakliga budskapet. Kondenseringen skall leda 

meningsenheterna till en högre abstraktionsnivå för att i detta skede kunna 

skapa koder, kategorier och teman till önskad nivå. Koden kallas för 

meningsenhetens kännetecken eller märke. Kategorierna har en beskrivande roll 

av innehållet och är ett uttryck för det manifesta budskapet i texten. Kategorin 

inkluderar ofta ett antal subkategorier men subkategorierna kan också delas upp 

och bilda en kategori.       

Meningsenheter togs ut från varje artikel för att sedan kondenseras och kodas. 

Med hjälp av de kondenserade meningarna samt koderna kunde meningarna 

delas in i subkategorier och kategorier. Innehållsanalys användes för att klargöra 

det manifesta budskapet och inte förvränga den verkliga betydelsen. 

Kategorierna användes som hjälpmedel till att bilda rubriker i resultatet för att 

göra det lätt för läsaren att förstå resonemanget samt förstå tillvägagångssättet 

som leder fram till resultatet. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet

 
Kod Kategori 

The carers unanimously stated that 
their level of participation and 
involvement with mental health 
services was minimal   

Majoriteten av de  
anhöriga kände att de ej var 
delaktiga i vården 

Minimal 
delaktighet 

Anhörigas utanförskap  
i omvårdnaden 

Carers were particularly concerned 
that they were not provided with 
information about the family 
members´ illness and about how they 
could be more effective as carers 

De anhöriga var oroliga  
att de får för lite  
information om  
sjukdomen och att de  
därmed blir sämre vårdare 

Bristande  
tillgång  
till information 

Bristande information  
till anhörigas 

Negative emotions were  
associated most frequently with 
participants´ contact with 
professionals, and specifically  
with those whose professional  
training addressed  

Anhöriga kände negativt  
för möten med 
professionella, speciellt 
inom psykiatrin 

Inte mycket  
positivt  
att säga om 
personalen 
 

Otillräcklig  
kommunikation mellan 
personal  
och anhörig 



   

mental health issues 
 
When asked explicitly, many 
caregivers were unable to identify  
any supportive aspects of the mental 
health care system  

Många av de anhöriga kunde 
inte namnge en enda del 
inom psykiatrin som såg till 
deras behov 

Ej stöd  
från psykiatrin 

Otillräckligt  
stöd  
till anhöriga 
 

The community administration  
had no clear guidelines in relation to 
confidentiality, resulting in  
individual healthcare providers 
imposing different restrictions, 
which was experienced as very 
unpredictable 

Samhällsförvaltningen hade 
inga klara riktlinjer  
gällande tystandsplikten 
som resulterade i  
individuell omvårdnad  
utan riktlinjer 

Inga klara  
riktlinjer 
 

Oklara riktlinjer 

Etiska överväganden 
För en litteraturöversikt krävs ingen etisk granskning. Det förutsätts då att 

källorna tolkas rätt samt att det görs en rättvis sammanställning av granskad 

data. De studier som valts ska helst vara granskade av etisk kommitté eller 

innehålla en diskussion gällande etiska ställningstaganden. I de fall detta inte 

finns har det ansetts att studien är etiskt försvarbar ändå.  

           Definitioner 

Anhörig: Närstående person till den psykiskt sjuke, förälder, maka/make, barn 

eller syskon. 

Personal: Sjuksköterskor, mentalskötare samt övrig personal inom psykiatrin. 

                               Resultat 

Analysen mynnade i fyra kategorier som redovisas nedan. Kategorierna är 

grunden till innehållet i de fyra rubrikerna.                      

 
 ANHÖRIGAS UTANFÖRSKAP I VÅRDEN.  
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 OTILLRÄCKLIG KOMMUNIKATION MELLAN PERSONAL OCH       
ANHÖRIG. 

 
 
 
 
KATEGORIER 

 
 BRISTANDE INFORMATION OCH STÖD TILL ANHÖRIGA. 

 
 OKLARA RIKTLINJER.   
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Anhörigas utanförskap i vården 
 
Några föräldrar beskriver att de ofta varit uteslutna från vissa aspekter i 

omvårdnaden. De menar att föräldrarollen är underminerad på grund av 

föräldrarnas brist på kunskap och erfarenheter av psykiatrin (Harden, 2005). 

Somliga anhöriga har en önskan om att få vara involverade i omvårdnaden men 

känner sig uteslutna av psykiatrin. Att inte få vara delaktig medför känslor av 

utanförskap då personalen ej lyssnar på anhöriga (Goodwin & Happell 2006; 

Jakobsen & Severinsson, 2006; Lammers & Happell, 2004; Wynaden & Orb, 

2005).  

 

Det framkommer att anhöriga anser sig vara en viktig källa till kunskap gällande 

den psykiskt sjuke patienten (Harden, 2005; Jakobsen & Severinsson, 2006; 

Tryssenaar & Tremblay, 2002; Ward-Griffin, Schofield, Vos & Coatsworth-

Puspoky, 2005). Anhöriga menar att personal som endast lyssnar till patienten 

inte kan ge lika god vård som personal som lyssnar till både patient och anhörig 

(Goodwin & Happell, 2006). Några har uttryckt frustration över fientligheten de 

mötts av från personalen (Jakobsen & Severinsson, 2006) andra har uttryckt 

känslor av isolering och hjälplöshet då personalen ej har lyssnat på dem 

(Harden, 2005). Några menar att personalen måste ändra sitt beteende för att 

anhöriga ska kunna vara delaktiga i omvårdnaden av den sjuke (Ward-Griffin et 

al., 2005). Några av föräldrarna har känt frustration över att inte få veta vad som 

händer med deras barn, då det är svårt att sitta passivt bredvid (Jakobsen & 

Severinsson, 2006). Somliga har känt att de haft svårt att få hjälp med den sjuke 

i ett tidigt skede, och att hjälpen ofta kom då tillståndet var akut (Hallam, 2007). 

Vissa har känt att de inte fått någon möjlighet att delta i till exempel 

utskrivningen av patienten och att personalen inte hanterat dessa moment 

professionellt (Jeon, Chenoweth & McIntosh, 2007). De menar att en kris hos 

den sjuke även medför en kris hos den anhörige (Harden, 2005; Jakobsen & 

Severinsson, 2006) andra menar att de som inte har inkluderats i omvårdnaden 

oftare lidit av psykiska besvär medan anhöriga som inkluderats i omvårdnaden 

har besparats psykiska men (Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006).  
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“Overall, the responses of carer participation tended to 
refer to their perception of a lack of opportunity for 
involvement in care planning and a lack of information 
about the care and treatment the consumer was 
receiving” (Goodwin & Happell, 2006, p. 139)                                              

                                            
Samarbete har eftersträvats ibland men har sällan fullföljts. Informationen 

upplevs ofta som förvirrande vilket gör samarbetet svårt (Goodwin & Happell, 

2006; Scharer 2002).  

 

    Otillräcklig kommunikation mellan personal och anhörig 
 

För föräldrar och andra anhöriga är det viktigt med öppen kommunikation med 

personalen. De ska kunna höra av sig till varandra vid återfall och personalen 

ska kunna avlasta föräldrar och anhöriga i vardagen om så behövs (Gavois et al., 

2006). I de fall öppen kommunikation och deltagande i omvårdnaden 

förekommer, hjälper det föräldrar och anhöriga att hantera situationen bättre 

(Jakobsen & Severinsson, 2006). 

 

Somliga har upplevt sig skuldbelagda av personalen angående sjukdomen och 

dess orsak (Doornbos, 2002; Harden, 2005; Jakobsen & Severinsson, 2006; 

Jensen, 2004; Pejlert, 2001). Några talar om personal som öppet har anklagat 

föräldrar för att ha orsakat sjukdomen (Jensen, 2004).    

 

“Several parents spoke of negative attitudes from the 
professionals in the community. These attitudes were 
seldom expressed directly, but could be felt through lack 
of empathy and understanding and at times as a silence 
that screamed accusations” (Jakobsen & Severinsson 
2006, p. 106) 

 

Anhöriga har upplevt kommunikationssvårigheter med personal. De har inte fått 

tillräckligt med information och har inte varit inräknade i omvårdnaden 

(Doornbos, 2002; Jeon et al., 2007; Tryssenaar & Tremblay, 2002). 
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                 Bristande information och stöd till anhöriga 
     

Anhöriga beskriver att de behöver utbildning och information om psykiska 

sjukdomar, symtom och behandlingar. Några har uttryckt en önskan om att få 

veta mer om patientens tillstånd (Harden, 2005; Pejlert, 2001; Wynaden & Orb, 

2005). Somliga anhöriga har upplevt att de fick hjälp och information till en viss 

del (Jensen, 2004) medan andra menar att de haft svårigheter att hitta tydlig 

information om stödgrupper eller om den aktuella sjukdomen. Tillgång till mer 

och noggrann information är en stark önskan hos de anhöriga samt att få träffa 

andra människor i samma situation i form av stödgrupper (Doornbos, 2002; 

Lammers & Happell, 2004; Scharer, 2002). Samarbete samt få stöd av 

människor som förstår är en förutsättning för de anhöriga, för att de själva ska 

kunna stötta patienten. Stödgrupper har hjälpt anhöriga att känna gemenskap, få 

stöd samt få ökad förståelse för situationen (Gavois et al., 2006; Tryssenaar & 

Tremblay, 2002). Behovet av att få en pedagogisk utbildning om sjukdomar 

eller tillgång till stödgrupper beskrivs tydligt av de anhöriga. Det är viktigt att få 

informationen så tidigt som möjligt för att öka förståelsen för sjukdomen, samt 

för att som anhörig kunna ge så bra stöd som möjligt till den psykiskt sjuke 

(Gavois et al., 2006; Scharer, 2002).  

 

Familjemedlemmar förväntas klara av situationer i hemmet utan kunskap eller 

utbildning. Anhöriga efterfrågar bättre utbildning för att kunna hantera dessa 

situationer (Jeon et al., 2007; Ward-Griffin et al., 2005). I de fall där patienten 

blivit tvångsomhändertagen har det ibland upplevts som positivt av de anhöriga. 

Några har uttryckt en lättnad över att ansvaret för patientens välbefinnande varit 

delat med professionella (Hallam, 2007).  

 

Somliga anhöriga menar att de själva är en viktig källa till information då de 

känner patienten bättre än personalen. Det beskrivs som viktigt att personalen 

lyssnar till de anhöriga så de kan vara till hjälp vid ett eventuellt återfall (Gavois 

et al., 2006; Jakobsen & Severinsson, 2006). Några menar att personalen inte 
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ser de anhöriga som en viktig källa till information, detta trots att de anhöriga 

ser sig själva som en mycket viktig del i omvårdnadsprocessen (Tryssenaar & 

Tremblay, 2002). 

 

”When asked explicitly, many caregivers were unable to 
identify any supportive aspects of the mental health care 
system” (Doornbos 2002, p. 43) 

 

Vissa har beskrivit att de inte fått tillräckligt med stöd från personalen. Viljan 

och behovet av stöd är enormt (Doornbos, 2002; Hallam, 2007; Jeon et al., 

2007) Några anhöriga menar att de behövt stöd i de fall där informationen inte 

varit tillräcklig (Scharer, 2002). Personalen beskrivs ha otillräckliga meriter 

samt för lite förståelse för de anhörigas situation. De har inte delat med sig av 

informationen eller bjudit in anhöriga till att delta i omvårdnaden. 

Informationen som har  givits har varit otillräcklig och stöd eller hjälp till stöd 

har varit svårt att få (Jeon et al., 2007). Alla är inte missnöjda med personalens 

stöd, men somliga menar dock att det är något som måste förbättras (Pejlert, 

2001; Scharer, 2002). Några nämner att bristen inom psykiatrin gällande stöd 

ibland har lett till att de fått psykiska problem själva (Hallam, 2007).  

 

”The helplessness described by parents arose from their 
attempts at coping with psychiatric conditions with witch 
they had no experience. These expressions of helplessness 
must be understood within the context of parenting. It 
was not simply as carers that they felt helpless but also as 
a parent” (Harden, 2005, p. 213) 
 

Några anhöriga vill ha utökad information om stödorganisationer för 

familjemedlemmar samt utbildning om psykisk sjukdom och tillgång till bland 

annat rådgivning till människor i samhället. Detta för att öka förståelsen för 

familjemedlemmar samt för personer i samhället (Tryssenaar & Tremblay, 

2002). 
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Oklara riktlinjer 

Anhöriga har känt att personalen gömt sig bakom tystnadsplikten och att det är 

ett problem. Klara riktlinjer för hur sekretessen ska användas verkar inte finnas 

vilket leder till individuell behandling av patienter och anhöriga. Då personal 

inte agerar konsekvent eller på samma sätt blir det förvirrande för de anhöriga 

(Hallam, 2007; Jensen, 2004; Lammers & Happell, 2004; Wynaden & Orb 

2005). Personalen har inte kunnat skilja på vad de fått dela och vad de inte fått 

dela med de anhöriga. Anhöriga beskriver att när personalen inte vetat vad de 

fått säga om patienten sa de ingenting alls (Wynaden & Orb, 2005). 

 

”There were psychiatrists who refused their calls or to 
discuss any aspect of the care. Respondents did 
acknowledge that privacy and respect for confidentiality 
may have been reasons for the lack of response. Several 
parents complained about a lack of empathy and concern 
for the parents´ feelings” (Jensen, 2004, p. 37) 

 

Många anhöriga känner av brister i organisationen. Patienter har skrivits ut för 

tidigt från sjukhuset då det funnits för lite platser och många stått i kö för vård. 

Anhöriga har känt sig nekade stöd och hjälp till krishantering vilket de skyllt på 

systemet och ej specifikt på personalen (Jeon et al., 2007). Några anhöriga 

menar att problemen inom psykiatrin även beror på organisationsbrister. De 

menar att politiker inte prioriterar psykiskt sjuka eller dess anhöriga (Doornbos, 

2002). Ekonomiska brister ger mindre kvalificerad personal samt mindre tid till 

anhöriga. Familjen får lida när organisationen ”brister” (Ward-Griffin et al., 

2005).  

           
 Diskussion 

                             Resultatdiskussion 
 

Det mest framträdande i resultatet visar att många anhöriga känner en stor 

frustration över att inte få tillräckligt med stöd och information av personalen. 
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Andra studier kan styrka detta då de har sett samma problem. Lloyd och Carson 

(2005) har i sin litteraturstudie kommit fram till liknande resultat, gällande 

anhörigas behov av stöd, kunskap samt behov av att bli sedd av personalen 

(a.a.). Att känna sig hjälplös samt befinna sig i en situation som många i 

omgivningen inte förstår kan vara en stor börda för de anhöriga. Även 

sjuksköterskor och annan personal upplever svårigheter i att ge den vård de 

utsatta kräver. Personalen kanske vill vara mer tillgängliga än vad tid och 

pengar ger tillåtelse till. Bristerna inom psykiatrin är ett aktuellt och 

omdiskuterat ämne. Avsaknad av information, utbildning och stöd har enligt 

resultatet visat sig vara en av de största bristerna inom psykiatrin.  

I resultatet framkom att anhöriga var i stort behov av utbildning om psykisk 

sjukdom samt information om stödgrupper. Annan forskning har visat goda 

resultat av att erbjuda anhöriga detta. Chien, Chan, Morrissey och Thompson 

(2005) menar att anhöriga har visat en stark utveckling och känsla av framgång 

då de fått träffas i grupper med andra anhöriga för att diskutera sin situation 

(Chien et el., 2005). Anhöriga känner mindre oro inför framtiden samt att 

relationen med den sjuke har förbättrats (Yamaguchi, Takahashi, Takani & 

Kojima, 2006).  

Att integrera anhöriga i vården har enligt en finsk studie visats sig vara positivt 

även för patienten. Piippo och Aaltonen (2004) visar på positiva resultat av att 

sammanföra anhöriga och patienter till samtal och information. Ur ett 

patientperspektiv upplevdes detta positivt då de slapp föra information vidare 

till sina anhöriga som integrerades i omvårdnadsprocessen. Personalen upplevde 

också detta som positivt då de fick en ökad förståelse för patienten. Detta 

bekräftades också av patienterna som kände av denna skillnad hos personalen 

(Piippo & Aaltonen 2004). Patienten är ju den som bestämmer huruvida 

anhöriga ska vara med vid personliga samtal. Anhörigas behov bör dock komma 

i första rummet gällande andra punkter, då vi har sett att de är i starkt behov av 

information, utbildning och stöd. Dessa delar bör tillgodoses inom psykiatrin.   
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Fler studier bör utföras gällande stöd och utbildning till anhöriga. Personalen 

behöver guidning och information om hur de ska gå tillväga i dessa avseenden. 

All skuld kan inte läggas på personalen då systemet inte tillåter personal att 

prioritera anhöriga. Brist på tid och pengar kan vara en orsak till bristerna 

gällande anhöriga och deras upplevelse av utanförskap. Walker och Dewar 

(2001) menar att personal inom psykiatrin vill engagera anhöriga, men kan inte 

säga hur detta skulle förverkligas. Detta beror enligt personalen på restriktioner 

från sjukhuset samt begränsningar av ekonomiska resurser. Personalen bekräftar 

att kvaliteten på vården ökar i de fall anhöriga är delaktiga i planeringen av 

vården av den sjuke (Walker & Dewar, 2001). 

 

Sjöblom, Pejlert och Asplund (2005) menar att familjen är i stort behov av stöd. 

Hur detta stöd ska utformas är svårt för personalen att säga. Sjuksköterskor tror 

att familjens liv formas utifrån attityder gentemot psykisk sjukdom eller av att 

ha en psykisk sjuk person i familjen. Behovet av att en sjuksköterska lyssnade 

på anhöriga är stark hos familjen då vissa ger uttryck för skam och skuld av att 

ha en anhörig som lider av en psykisk sjukdom (a.a). Anhöriga kräver stöd, 

vilket kan förstås. Än idag finns människors negativa attityder om de mentalt 

sjuka. Det tabubelagda ämnet kan vara svårt att tala om och känslan av att det är 

ens eget fel. Att få hjälp och stöd hos psykiatrin är kanske det enda sättet att få 

hjälp att kunna hantera sin situation som anhörig. Om samhället skulle satsa mer 

på psykiatrin kanske människors syn på psykisk sjukdom skulle förändras och 

inte vara så tabubelagt. Man borde kunna tala om sin psykiska sjukdom på 

samma ”öppna sätt” som man kan tala om sin fysiska sjukdom.  

 

I resultatet kan man läsa om anhörigas negativa upplevelser samt om vilka 

förändringar de skulle vilja se inom psykiatrin. Är det brist på pengar som 

sänker kvaliteten eller kan det vara attityder hos personalen som är det stora 

problemet? Personalen behöver påminnas om denna bortglömda grupp som 

anhöriga utgör. Samhället måste satsa pengar på psykiatrin för att förändringar 

ska kunna ske. Stödgrupper bör finnas tillgängliga för dem som önskar liksom 

information om dessa. 



   

 
  

15  

          Metoddiskussion 
 

Innan sökningen av artiklarna påbörjades var ett av inklusionskriterierna att 

studierna skulle vara utförda i Norden. Detta ändrades då det inte fanns 

tillräckligt med material. De flesta studier är utförda i Australien och USA 

vilket kan vara missvisande när det gäller situationen i Sverige. Det har ej 

funnits någon möjlighet att få fram alla studier som gjorts i det valda ämnet. 

Saker som har begränsat detta var bland annat tid, pengar och språk. Under den 

tio veckors period som har givits fanns det inte möjlighet att välja material för 

ett bredare resultat. Tid och bristande ekonomi har begränsat möjligheten att 

kontinuerligt beställa studier som ej har varit tillgängliga på Mittuniversitetets 

bibliotek. Alla studier som har utförts i ämnet är inte tillgängliga på engelska 

eller svenska vilket begränsar sökningen ytterligare.  

 

De exkluderade studierna visade liknande resultat som de inkluderade studierna 

men uppfyllde ej kvalitetskriterierna. De inkluderade studierna var inte äldre än 

sex år gamla vilket ansågs positivt då ämnet är mycket aktuellt. Trots att några 

studier även innefattade sjuksköterskors och patienters syn på det aktuella 

ämnet innefattade studien tillräckligt många anhöriga och vi använde endast 

deras synvinkel i resultatet.    

 

Fyra studier saknar etisk prövning eller innehåller heller inte någon form av 

etiska överväganden. Anhöriga ansågs inte vara en lika utsatt grupp gällande 

etiska aspekter som patienter vilket var anledningen till att de fyra studierna ej 

exkluderades.  

 

Kategorierna som uppkom genom analysen användes som stöd till 

rubriksättningen. Rubrikerna täckte resultatet bra och det ansågs inte nödvändigt 

med underrubriker.  

 

       Slutsats 
I resultatet kan man läsa om anhörigas upplevelser gällande delaktighet, 

information, kommunikation, stöd, samt gällande organisationen. Alla dessa 
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delar tar upp känslor av missnöjdhet och frustration hos de anhöriga samt en 

önskan om förändring. Attityderna hos personalen är ett återkommande problem 

för de anhöriga som ofta känner sig avvisade av personalen. Samhället bör 

ändra attityd gentemot psykisk sjukdom och politiker bör prioritera detta 

område mer. Det är inte bara anhöriga som känner av bristerna inom psykiatrin 

men de är en bortglömd grupp som är i stort behov av stöd och åtgärder.      

I de fall anhöriga inte integreras i omvårdnaden kan det även vara betungande 

för patienten, då patienten i de flesta fall behöver sin/sina anhörigas stöd och 

förståelse i en svår situation. Att engagera anhöriga skulle kunna underlätta för 

personalen då möjligheten för patienten att få hjälp ökar. Större kunskap om 

sjukdomen med dess förlopp och symptom ökar chansen för de anhöriga att 

vara där för patienten som stöd och hjälp. Det kan aldrig garanteras att 

stödåtgärder eller information till anhöriga kommer att förbättra situationen för 

dem. Men utifrån de behov vi har sett hos de anhöriga kan vi spekulera i och 

fundera över vissa åtgärder för att kunna förbättra situationen för anhöriga inom 

psykiatrin.  
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     Bilaga 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Datainsam- 
lingsmetod 

Deltagare Analys- 
Metod 

Resultat Studie- 
design 
och 
kvalitet 

Doornbos 
2002 
USA 

Att utifrån 
anhörigas 
perspektiv 
belysa icke 
stödjande 
och 
stödjande 
aspekter 
inom 
psykiatrin 

Frågeanalys 
Öppna och 
slutna frågor 

Anhöriga 
(familjevårdare) 
till unga vuxna 
med allvarlig 
psykisk sjd. 
n= 76 

Innehålls-
analys 

Resultatet visar de 
anhörigas perspektiv 
gällande icke 
stödjande aspekter  
och stödjande 
aspekter inom 
psykiatrin samt 
önskvärd service 

K – II 
 
 

Gavois, 
Paulsson & 
Fridlund 
2006 
Sverige 

Att utveckla  
stödprogram 
för anhöriga 
inom 
psykiatrin 

Bandinspelade 
intervjuer 
 

Anhöriga   
24 - 68 år.  
n=12  
5 mammor, 2 
pappor, 3 systrar, 
1 bror och 1 vuxet 
barn. 
n=12 

Grounded 
theory 

Anhöriga som inte 
hade kontinuerlig 
kontakt med personal 
hamnade i en 
krissituation medan 
de som hade kontakt 
med personal kunde 
hantera situationen 
bättre 

K – II  
 
 

Goodwin & 
Happell 
2006 
Australien 

Att granska 
deltagandet i 
omvård-
naden inom 
psykiatrin, 
utifrån de 
anhörigas 
samt utifrån 
personalens 
perspektiv 

 Fokusgrupper Anhöriga i denna 
studie innefattar  
släktskap, 
giftemål, vän eller 
granne. 19 
anhöriga och 30 
Sjuksköterskor 
n= 49   

Innehålls-
analys 

Familjerna vill ha 
mer stöttning och 
guidning. 
Sjuksköterskorna 
menade på att 
situationen är 
komplex då det 
handlar om att 
prioritera 

K – I  

Hallam 
2007 
Australien 

Att studera 
hur 
ofrivilligt 
engagemang  
inom 
psykiatrin 
påverkar 
familjen  

Fokusgrupper 
Bandinspelade 
intervjuer 

Familje- 
medlemmar 
(6 st/fokusgrupp) 
n = 12 
 

Innehålls-
analys 

Anhöriga tycker inte 
de får hjälp i tid. Det 
har hänt att pat blir 
farlig innan man får 
hjälp samt att det 
dröjer innan pat får 
en diagnos. Brist på 
stöd inom psykiatrin 
för anhöriga 

K – II 
 
 

Harden 
2005 
England 
 

Att studera 
vilka  
relationer 
föräldrar till 
tonåringar 
med 
psykiska 
problem  har  
med personal 
inom 
psykiatrin 

Semistrukturer-
ade Intervjuer 
Bandinspelade 

Föräldrar 
18 Mammor 
7 Pappor. 
 n = 25 

Innehålls-
analys 

Flera av de anhöriga 
tycker inte att de får 
tillräckligt med stöd 
av de professionella. 
De skulle kunna 
informera föräldrarna 
bättre gällande 
diagnos och 
mediciner. De 
professionella borde 
visa mer förståelse 

K – II 
 
 

Jakobsen & 
Severinsson 
2006 
Norge 

Att fokusera 
på anhörigas 
erfarenheter 
gällande 
samarbete 
med personal 
inom 
psykiatrin 

Bandinspelade 
intervjuer 

Föräldrar till 
psykiskt sjuka 
personer 
Alla gifta  
Ålder 40-65  
5 Mammor 
1 Pappa 
n=6 

Innehålls-
analys 
 

De anhörigas olika 
erfarenheter gällande 
kommunikation och 
relation mellan dem 
och personal.  Bristen 
av information, 
deltagande i vården 
och behov av stöd 

K – I 
 
 
 
 

Jensen 
2004 
USA 

Att belysa 
anhörigas 
uppfattningar 
om negativa 
samt positiva 
upplevelser 
inom 
psykiatrin 

Intervjuer  29 föräldrar till 
söner med 
schizofreni eller 
bipolär sjukdom.  
samt 1 barn till en 
förälder med 
psykisk sjukdom.  
n = 30  

Innehålls-
analys  
 

Anhörigas 
upplevelser gällande 
kommunikation, 
kompetens, 
organisation, 
lättillgänglighet samt 
strävan mot 
tillfrisknande 

K – II 
 
 



   

 
  

   

 
Jeon, 
Chenoweth & 
McIntosh 
2007 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utforska 
och hitta 
faktorer som 
bidrar till att 
anhöriga till 
psykiskt 
sjuka söker 
sig till 
psykiatrin, 
som ska 
stötta och 
underlätta 
för anhöriga 

Bandinspelade 
intervjuer med 
öppna frågor 

Anhöriga  
14 kvinnor, 7 män. 
Medelåldern: 68.7 
år. 
Medeltal i år att ta 
hand om anhörig: 
15.9 år. 
3 personer hade 
anställning. 
Samtliga var gifta 
eller i ett 
förhållande.  
n=21 

Innehålls-
analys 

Det visade sig att 
deltagarna hade svårt 
att ta reda på hur man 
ska gå till väga för att 
få stöd och hjälp som 
anhörig. Samt att 
personalen inte gav 
det stöd de borde 
beroende på dåligt 
samarbete samt 
dåliga attityder från 
personalen   

K-II 
 
 

Lammers & 
Happel 
2004 
Australien 

Att utifrån 
vårdtagare 
och 
anhörigas 
perspektiv 
undersöka 
om de får 
stöd samt 
vara med att 
påverka i 
vården 

Bandinspelade 
intervjuer 
(vårdtagare) 
Fokusgrupper 
(anhöriga/vårda
re) 

22 vårdtagare,  
16 anhöriga 
uppdelade i 2 
fokusgrupper med 
8 deltagare i varje. 
n=38 

Innehålls-
analys 

Resultatet visar att 
vårdtagarna har 
identifierat ett sätt att 
öka deras omfattning 
att delta i vården. De 
anhöriga beskriver en 
väldigt liten 
möjlighet att få delta 
i vården 

K - II 
 
 

Pejlert 
2001 
Sverige 

Att belysa 
vikten av 
god 
omvårdnad 
från föräldrar 
till en vuxen 
son eller 
dotter med 
schizofreni 

Bandinspelade 
intervjuer 

3 par samt 1 pappa 
och 1 mamma.  
n = 8  
 

Fenomen-
ologisk 
Hermen-
eutik  
 

Personal inom 
psykiatrin måste visa 
hänsyn till anhöriga, 
förbättra samarbetet 
samt erbjuda tillfällen 
för 
familjemedlemmar 
att mötas  

K – I 
 
 

Scharer 
2002 
USA 

Att beskriva 
vad föräldrar 
behöver samt 
vill ha från 
personalen 
inom 
psykiatrin 
innan, under 
och efter 
vistelsen på 
en 
psykiatrisk 
avdelning  

Bandinspelade 
intervjuer med 
öppna frågor 

22 mammor, 5 
pappor varav 2 
singelpappor, 2 
fostermammor, 4 
morföräldrar, 1 
farförälder, 2 
fosterföräldrar 
samt 2 närstående. 
Medelålder = 39 år 
n = 38 

Innehålls-
analys 

Resultatet visar vad 
föräldrar behöver 
samt vill ha från 
personalen inom 
psykiatrin under den 
tiden barnet ligger 
inne för vård 

K – II 
 
 

Tryssenaar & 
Tremblay  
2002 
Kanada 

Att ur ett 
anhörig-
perspektiv 
utforska hur 
anhöriga 
upplever att 
leva med en 
psykisk sjuk 
person samt 
hur de 
upplever 
psykiatrin 

Bandinspelade 
fokusgrupper 

11 föräldrar 
1 syskon 
2 sambos 
2 barn 
3 fokusgrupper 
8 kvinnor 
11 män 
Medelålder 47,9 år 
n=19 
 

Innehålls-
analys 
 

Anhöriga på 
landsbygden får ej 
tillräckligt med 
information eller stöd 
från personalen. Hur 
det är att åldras som 
anhörig till en 
psykiskt sjuk person 
samt vilket hjälp 
psykiatrin erbjuder 

K – II 
 

Ward-Griffin, 
Schofield, Vos 
& Coatsworth 
2005 
Kanada 
 
 
 
 
 

Att ur ett 
anhörig-
perspektiv 
belysa 
anhörigas 
situation i 
hemmet, till 
vilken grad 
de får stöd 
och hjälp 
från 
psykiatrin 
och att 
utifrån detta 

Bandinspelade 
fokusgrupper  

De flesta var i 
medelåldern som 
tog hand om en 
psykiskt sjuk 
person med 
schizofreni eller 
bipolaritet.   
Mödrar, syskon 
och kusiner 
medverkade.   
n=75 

Innehålls-
analys 

Anhöriga behöver 
mer stöd samt 
information för att 
kunna hjälpa den 
sjuke på bästa sätt. 
De anser att 
personalen inte är 
kvalificerad samt att 
patienten blir 
utskriven för tidigt 
vilket kan bero på 
ekonomiska brister   

K – II 
 
 



   

 
  

   

göra 
situationen 
bättre för 
anhöriga 

Wynaden & 
Orb 
2005 
Australien 

Att studera i 
vilken grad 
patient-
sekretessen 
påverkar de 
anhöriga 
inom 
psykiatrin 

Intervjuer med 
öppna frågor 
 

22 kvinnor och 5 
män. 
n = 27  
 

Grounded 
theory 

Anhöriga anser att 
patientsekretessen är 
en anledning till att 
personalen inte 
inkluderar de i 
vården. De anhöriga 
förväntades att klara 
rollen som anhörig 
utan stöttning, 
utbildning eller 
förståelse   

K – II 
 
 

                                   Bedömning av Kvalitet                                  Studiedesign   
                                   I = Hög kvalitet                                                          K= Kvalitativ studie  
                                   II = Medelgod kvalitet            

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	                                                                    Innehållsförteckning
	Introduktion                                                                                                             1
	Bakgrund                                                               1
	Syfte                                                                                                 4
	Metod                              4 
	Litteratursökning                             4
	Urval                 5
	Inklusionskriterier                                                                                                      5
	Analys                 6
	Etiska överväganden                              7  
	Definitioner                                                                                                                7                                                                                                             
	Resultat                  7
	Anhörigas utanförskap i vården                8
	Otillräcklig kommunikation mellan personal och anhöriga                                        9 
	Bristande information och stöd till anhörig                          10                       
	Oklara riktlinjer                                                        11
	Diskussion                 12
	Resultatdiskussion                12
	Metoddiskussion                14
	Slutsats                 15
	Referenser                              17                                                                                                                
	     Introduktion
	               Bakgrund
	        Syfte
	                Metod
	        Urval
	            Inklusionskriterier 
	         
	Analys

	Etiska överväganden
	                                Resultat
	  
	  
	Anhörigas utanförskap i vården
	     Otillräcklig kommunikation mellan personal och anhörig
	                  Bristande information och stöd till anhöriga
	                                     
	Oklara riktlinjer

	           
	 Diskussion
	                              Resultatdiskussion
	           Metoddiskussion

	        Slutsats
	Referenser

