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Abstrakt 
 
 
Introduktion. Sjuksköterskan inom psykiatrin möter många närstående 
till personer med psykisk ohälsa. I stödet till de närstående bör 
livsvärldsperspektivet vara centralt. Syftet var att belysa en närståendes 
erfarenheter av att leva tillsammans med en person med diagnosen 
bipolär sjukdom. Metod. Kvalitativ innehållsanalys av en bok där ett par, 
varav en har diagnosen bipolär sjukdom, berättar om sitt gemensamma 
liv. Resultat. Analysen resulterade i ett övergripande tema; Balans på 
slak lina, och fem subteman; Brist på delaktighet och stöd/Delaktighet 
och stöd, Avstånd/Samhörighet, Oro/Lättnad, Ovisshet/Hopp och Sociala 
konsekvenser. Resultatet visade att sjukdomen i hög grad även påverkar 
närstående. Relationen till den drabbade förändras vilket även det sociala 
livet gör. För närstående är delaktighet i vården och stöd för egen del en 
av förutsättningarna för att känna trygghet. Diskussion. Bristen på 
delaktighet och stöd upplevs av många närstående som ett stort 
bekymmer. Informationsutbyte kan ibland vara problematiskt beroende 
på lagar och bestämmelser och även i hur hög grad den sjuke vill att 
närstående ska vara delaktiga. Kompetent personal som har en dialog 
med närstående upplevs stödjande. Fallstudien gav möjlighet till en 
analys på djupet. Trots mycket forskning kring närståendes situation 
återstår mycket att göra för att förbättra denna. 
 
 
Nyckelord: Delaktighet, kvalitativ, psykisk ohälsa, sjuksköterska 
 
 
 

 
Närstående till person med bipolär sjukdom 

- hur tillvaron kan te sig 
-En fallstudie 

 
GRAF SUSANNE 

 
Mittuniversitetet, Östersund 

Institutionen för hälsovetenskap 
Omvårdnad, C 
December 2008 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
Bakgrund................................................................................................................ 1 

Bipolär sjukdom .................................................................................................. 1 
Tvångsvård .......................................................................................................... 2 
Närståendes situation........................................................................................... 3 

Syfte ........................................................................................................................ 5 
Metod ...................................................................................................................... 5 

Kontext ................................................................................................................ 5 
Analys.................................................................................................................. 6 

Etiska överväganden ............................................................................................. 7 
Resultat................................................................................................................... 8 

Brist på delaktighet och stöd / Delaktighet och stöd ........................................... 8 
Avstånd / Samhörighet ........................................................................................ 9 
Oro / Lättnad ..................................................................................................... 11 
Ovisshet / Hopp ................................................................................................. 11 
Sociala konsekvenser ........................................................................................ 12 

Diskussion............................................................................................................. 13 
    Resultatdiskussion ............................................................................................. 13 

Metoddiskussion................................................................................................ 21 
Avslutande reflektioner ..................................................................................... 22 

Referenser ............................................................................................................ 24 
Elektroniska källor ............................................................................................ 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

Som sjuksköterska inom psykiatrin möter jag personer med diagnosen bipolär 

sjukdom och även deras närstående. Det har blivit mer och mer tydligt för mig hur 

starkt sjukdomen påverkar livet och tillvaron både för den sjuke och även i hög grad 

de närstående. Jag har därför valt att fördjupa mig i en närståendes beskrivning av hur 

tillvaro kan te sig och därmed öka mina möjligheter att vara ett stöd.  

Livsvärldsperspektivet, som det beskrivs av Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg (2003, s. 24-27), finns här närvarande i både analys och diskussion. 

Enligt Dahlberg et al. innebär perspektivet bland annat att se samspelet mellan 

människan och hennes tillvaro i vardagen, den levda världen. De beskriver också att 

livsvärldsperspektivet i vården siktar in sig på den drabbades och de närståendes 

erfarenheter och upplevelser av sjukdom, lidande och vård. Vidare anger Dahlberg et 

al. (2003, s. 59) att vården skall ges utifrån de drabbades behov vilket underlättas om 

vårdgivarna försöker förstå patientens och de närståendes livsvärld och har detta i 

fokus, ”Den psykiatriska vården bör vila på ett livsvärldsperspektiv oavsett inom 

vilken organisation den ges”. 

 

Bakgrund 

 

Bipolär sjukdom 

 

Bipolär sjukdom eller Bipolärt syndrom, tidigare benämnt Manodepressiv sjukdom, 

hör till de affektiva sjukdomarna där stämningsläget är förskjutet, det vill säga sänkt 

eller förhöjt. (Allgulander, 2008, s. 95, 97; Mofors, 2006, s. 8; URL 1). Sjukdomen 

delas upp i flera olika typer men karaktäriserande är återkommande perioder med 

mani/hypomani och oftast även perioder med depression.  

 

Mani innebär till exempel förhöjd självkänsla med storhetsidéer, kraftigt minskat 

sömnbehov, vidlyftighet men även irritabilitet. Psykotiska symtom, det vill säga en 

störd verklighetsuppfattning, kan ibland förekomma. Vid hypomani är de maniska 

symtomen inte lika kraftiga som vid mani och det finns inga psykotiska inslag. Vid 
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mani/hypomani måste många gånger tvångsvård tillämpas (Allgulander, 2008, s. 95-

97, 97, 103; URL 1). Depressivitet medför ofta nedstämdhet och apati. Sömnstörning, 

oro, koncentrationssvårigheter, rastlöshet och tankar på döden är andra exempel på 

symtom som kan förekomma vilket även psykotiska inslag kan göra. Även depression 

kan i svåra fall vara en anledning till tvångsvård. (Allgulander, 2008, s. 87-88; 

Mofors, 2006, s. 9-10). Perioderna  med mani/hypomani eller depression varierar i 

frekvens och längd och i de flesta fall har personen ett neutralt, ”normalt”, 

stämningsläge dessemellan (Allgulander, 2008, s. 95, 97; Mofors, 2006, s. 8; URL 1).  

 

Behandlingen, som består av läkemedel och/eller psykologisk behandling samt 

eventuellt elbehandling, sker både förebyggande och vid perioder med 

sjukdomssymtom. Behandling och uppföljning bör ske av specialister i psykiatri och 

gärna vid en enhet för personer med affektiv sjukdom (Mofors, 2006, s. 22-29; URL 

1).  

 

Bipolär sjukdom är lika vanlig bland kvinnor och män och drabbar en till fem procent 

av befolkningen, uppgiften varierar något hos olika författare (Allgulander, 2008, s. 

95; Mofors, 2006, s. 19; URL 1). Vanligast sker sjukdomsdebuten i tjugo- till 

fyrtioårsåldern, även här varierar uppgiften mellan olika författare. Orsaken är inte 

klarlagd men man tycker sig se ett ärftligt inslag (Cullberg, 2003, s. 337-338; Mofors, 

2006, s. 16, 20; URL 1). 

 

Historiskt sett var melankoli (svårmod) och mani redan under antiken kända begrepp. 

Att tillstånden förenades i en sjukdom beskrevs av Aretaeus av Kappadocien vilken 

var verksam som läkare i Rom och Alexandria ca 150 e kr (Allgulander, 2008, s. 97; 

Mofors, 2006, s. 7) 

 

Tvångsvård 

 

Tvångsvård innebär att en person, utan eget medgivande, kvarhålls och vårdas på 

psykiatrisk klinik (SFS1991:1128). Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, 
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måste 3 kriterier uppfyllas för att en person ska kunna vårdas med tvång. 1) Personen 

lider av en allvarlig psykisk störning. 2) Personen har ett oundgängligt behov av 

heldygnsvård på psykiatrisk klinik. 3) Personen motsätter sig vård enligt punkt 2 eller 

saknar till följd av sitt psykiska tillstånd förmåga att ge uttryck för ett grundat 

ställningstagande. En patient som frivilligt vårdas inneliggande, på psykiatrisk klinik, 

kan under vårdtiden utveckla en så allvarlig psykisk störning att de tre kriterierna för 

tvångsvård uppfylls. Vid ett sådant tillfälle krävs att även ett fjärde kriterium uppfylls 

för att patienten ska kunna överföras till tvångsvård och därmed kunna kvarhållas; på 

grund av sin psykiska störning riskerar personen att allvarligt skada sig själv eller 

någon annan. Under pågående tvångsvård kan permission beviljas (SFS1991:1128).   

 

Det är viktigt att patienter som vårdas under tvång får känna delaktighet vilket 

uttrycks i en studie gjord av Olofsson och Jacobsson (2001). Att bli frihetsberövad 

innebär många gånger ett stort lidande för patienten (H. Lindholm, överläkare 

psykiatri, personlig kommunikation, 20 oktober, 2008) och det gäller att inte öka 

patientens börda. Tvångsvården ska därför genomföras med så få inslag av tvång som 

möjligt. Att vårdas under tvång är inget straff. 

 

Närståendes situation 

 

Med närstående menas någon som står personen nära, till exempel familjen och andra 

nära anhöriga eller en nära vän (SOSFS 1997:4).  

 

Då en person drabbas av psykisk ohälsa påverkas även de närstående och deras liv 

förändras. Den påfrestande situationen medför att närstående många gånger blir 

fysiskt och psykiskt utmattade samt att deras hälsa försämras men de kan också 

upptäcka starka sidor hos sig själva och då växa som personer (Stjernswärd & 

Östman, 2008). Makar till personer med psykisk sjukdom beskriver i en studie gjord 

av Jungbauer, Wittmund, Dietrich och Angermeyer (2004) att de upplevde 

insjuknandet som en katastrof bland annat på grund av de oväntade och för dem 

okända symtomen. I en studie på Nya Zeeland med 41 närstående upplever 70 
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procent en hög grad av stress på grund av sjukdomen (Dore & Romans, 2001). 

Familjebörda är ett uttryck som beskriver den negativa påverkan på den sjukes familj. 

Huvuddelen av forskningen kring familjebörda har skett i västländer och redan 1968 

beskrevs hur familjelivet påverkas på många olika sätt. Det har också påvisats att 

frånvaron av stöd och hjälp från psykiatrin haft stora konsekvenser för de närstående 

(Östman, 2005, s. 175, 177, 183).  

 

Sjöblom, Pejlert och Asplund (2005) belyser i en studie de närståendes tillvaro så 

som sjuksköterskor verksamma i psykiatrin uppfattar den. I studien beskrivs bland 

annat behovet av informationsutbyte  mellan vårdgivare och närstående och 

svårigheter som kan uppkomma i kontakten med närstående. Sjuksköterskorna 

upplever enligt Sjöblom et al. att anhöriga blir uppbundna på grund av ansvaret för 

den sjuke. Barn till personer med psykisk ohälsa får många gånger axla en mycket 

stor börda under sin uppväxt och väljer ibland bort både skola,  kamrater och 

fritidsintressen. Föräldrar till barn med psykisk ohälsa kan å sin sida uppleva att deras 

ansvar som föräldrar aldrig riktigt tar slut (Pejlert, 2001). I Pejlerts studie beskriver 

föräldrarna sina olika känslor, hur samarbetet med olika vårdgivare upplevs, hur de 

tacklar olika problem och vad som ger hopp för framtiden. 

 

I början av 1950-talet väcktes intresset för närståendes delaktighet i vården samt 

behov av stöd (Östman, 2005, s. 183). Gustafsson (2004, s. 104, 106) beskriver vikten 

av att  närstående får information om både sjukdomen, hur den kan yttra sig och 

förlöpa över tid samt hur behandlingen kan påverka den sjuke. Kunskap ökar 

möjligheten för närstående att vara ett stöd men också att själv orka med 

påfrestningen och förutom sjukvården kan intresseföreningar både ge information och 

vara till stöd och hjälp. Mofors (2006, s 8) pekar på att kunskap om sjukdomens 

symtom också kan öka möjligheten till snabbt insättande av behandling vid 

återinsjuknande vilket i sin tur kan ha en gynnsam effekt.  

 

Att vara närstående till en person med bipolär sjukdom innebär att möta en person i 

flera olika skepnader (Mofors, 2006, s. 36).  För de närstående kan manin innebära en 
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kaosartad tillvaro, att familjen får en försämrad ekonomi och/eller att den sjuke 

uppträder på ett sätt som är generande för både denne och andra personer 

(Allgulander, 2008, s. 96; URL 1). Vid mani/hypomani förekommer även våld vilket 

nästan hälften av de 41 närstående i studien gjord av Dore och Romans (2001) erfarit. 

I den depressiva fasen kan närstående behöva hjälpa den sjuke med praktiska saker 

som att sköta sin hygien och/eller att äta och dricka tillräckligt (Gustavsson, 2004, s. 

103-104) samtidigt som det är viktigt att visa respekt och inte ge mer stöd än 

personen önskar. 

 

Från närstående har det framförts att de tillsammans med sjukvården önskar arbeta 

för en mer positiv attityd i samhället när det gäller psykisk ohälsa och vad det innebär 

för alla berörda (Doornbos, 2002) och man har också enligt Stjernswärd och Östman 

(2008) det senaste årtiondet märkt av en sådan förändring  

 

Syfte 

 

Syftet med arbetet var att belysa en närståendes erfarenheter av att leva tillsammans 

med en person med diagnosen bipolär sjukdom. 

 

Metod 

 
Fallstudier undersöker erfarenheter i dess verkliga sammanhang och kan användas då 

man anser att kontexten är viktig (Yin, 2006/2007, s. 31). Utifrån syftet att belysa en 

närståendes erfarenheter valdes därför att genomföra en fallstudie och boken ”Adams 

bok” bedömdes kunna svara upp mot syftet. 

 

Kontext 

 
”Adams bok” som analyseras i fallstudien är skriven av Åsa Moberg och Adam 

Inczèdy-Gombos. Boken beskriver Åsa och Adams liv tillsammans från hösten 1989, 
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då de inleder sitt förhållande, till 1998 då de fortfarande är ett par. De bor 

tillsammans, ganska avsides, i Åsas fastighet på ön Lekholmen i västra Dalarna. Åsa 

arbetade under deras sju första år tillsammans som tv-recensent femton kvällar i 

månaden vilket innebar kvälls- och nattarbete. Hon arbetade även som skribent och 

övergick senare helt till detta. Adam kunde endast sporadiskt arbeta och då som 

fotograf och skribent. Han har diagnosen Bipolär sjukdom vilken i hans fall är 

svårbehandlad. Det innebär långa perioder av depression samt episoder med mani 

som även har psykotiska inslag och Adam beskrivs sällan vara i ”mellanläge”. Han 

vårdas flera perioder på psykiatrisk klinik, ofta under tvång. De i boken beskrivna 

erfarenheterna från sjukvården, relaterat till Adams sjukdom, handlar mestadels om 

kontakten med läkarna men inte så mycket med den övriga vårdpersonalen. 

 

Analys 

 

För att ur materialet skapa tema och subteman gjordes en  kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 159-167). 

Dessa beskriver analysprocessen som systematisk men med utrymme för den enskilde 

forskaren samt pekar på att kontexten samt val av analysenhet har stor betydelse för 

resultatet. Även Downe-Wamboldt (1992) beskriver systematiken som viktig för att 

kunna dra korrekta slutsatser och att noggrannhet i valet av material är en av 

grunderna för att kunna uppnå syftet.  

 

Texten lästes en första gång, helt förutsättningslöst, varefter de spontana intrycken 

skrevs ner. Därefter gicks texten igenom ett flertal gånger, med olika områden i 

åtanke. Vid genomläsningen togs meningsenheter ut, dessa kondenserades och 

kodades och efter tolkning framstod olika subteman (exempel, se tabell 1). Det 

komplexa materialet gjorde att en del meningsenheter kunde härröras till flera 

subteman och en bedömning fick då göras var meningsenheten skulle placeras. Koder 

och subteman gicks igenom, reviderades och strukturerades om flera gånger under 

analysarbetet och resulterade till slut i ett tema och fem subteman.  
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kod Subtema 
Ringde psykakuten för att be om 
råd. Börjar snart älska dessa 
förstående vårdpersoner, de vet 
vad det handlar om utan att man 
behöver förklara en massa. 

Klara besked 
från kompetent 
personal 

Lättnad, 
trygghet 

Brist på 
delaktighet 
och stöd / 
Delaktighet 
och stöd 

-Jag förstår inte hur du står ut, sa 
doktor L till mig. 
Konstig replik från en doktor. 

Ingen empati och 
stöttning. 
 

Otrygghet Brist på 
delaktighet 
och stöd / 
Delaktighet 
och stöd 

Att den gamla akutavdelningen 
blivit både akut- och 
behandlingsavdelning är en 
mindre lyckad kombination. 

Sämre vård med 
ihopslagna 
vårdavdelningar 

Vårdkvalitet Oro/ 
Lättnad 

 

Etiska överväganden 

 

Åsa Moberg och Adam Inczèdy-Gombos har gett ut ”Adams bok” och deras 

berättelse är därigenom tillgänglig för alla som så önskar, något skyddande av deras 

identitet är alltså inte aktuell. I ”Adams bok” namnger de endast ett fåtal av sina 

vänner men i övrigt är alla inblandade personer anonyma även om den som är insatt 

kanske kan spåra några personer då vårdinrättningar anges. I den här uppsatsen 

nämns inga personer, förutom Åsa och Adam, eller vårdinrättningar vid namn. 

 

Efter besked från universitetet att det inte fanns krav på medgivande från Åsa Moberg 

och Adam Inczèdy-Gombos avstod jag från att kontakta dessa. Att ansöka hos etisk 

kommitté har inte bedömts vara aktuellt. 
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Resultat  

 
Resultatet visar att för Åsa och Adam är livet som en balansgång på slak lina vilket 

visar sig i många olika sammanhang. I texten framkommer alltså ett övergripande 

tema samt fem subteman: 

 

� Balans på slak lina 

- Brist på delaktighet och stöd / Delaktighet och stöd 

- Avstånd / Samhörighet 

- Oro / Lättnad 

- Ovisshet / Hopp 

- Sociala konsekvenser 

 

Brist på delaktighet och stöd / Delaktighet och stöd 

 

Åsas erfarenhet av kontakten med sjukvården är att hon många gånger inte får vara 

delaktig och heller inte får något stöd. I texten framgår att något samarbete mellan 

henne och behandlande läkare ofta inte förekommer och detta blir tydligt då Adam 

vid några  tillfällen skrivs ut eller åker hem på permission utan att Åsa varit delaktig i 

eller i förväg informerats om beslutet. När samarbetet fungerar känner Åsa däremot 

delaktighet. Att bli lyssnad på och få respons och att uppleva att personalen förstår 

och vet vad det handlar om skapar delaktighet vilket i sin tur också ger trygghet. 

Även att ansvarig läkare uttrycker hur viktigt det är att sjukvården och närstående 

samarbetar samt att läkaren finns tillgänglig upplevs skapa delaktighet och trygghet. 

 

Bristande delaktighet och stöd känner Åsa också då hon och Adam ofta blir tvungna 

att träffa olika läkare då de söker hjälp, det saknas kontinuitet. Dessutom upplever 

Åsa vid flera tillfällen att hon inte litar på läkarens kompetens att bedöma Adams 

symtom och behov av vård och även detta gör att hon saknar stöd. Som kontrast 

framgår att Åsa känner stöd då hon upplever vårdpersonalen som kompetent och 

erfaren samt  när kontinuiteten i personalgruppen bibehålls. 
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Inte heller känner Åsa att hon är delaktig eller får något stöd eftersom liten eller ingen 

hänsyn tas till hennes tillvaro och förutsättningar att ta hand om Adam. I texten 

beskrivs bland annat hur hon kommer i tidsnöd när det gäller egna åtaganden.. Att 

personal konstaterar att de inte förstår hur Åsa står ut men sedan inte stödjer henne i 

detta upplevs dessutom som förolämpande. Däremot känner hon stöd när personal 

engagerar sig och intresserar sig för henne och tillvaron tillsammans med Adam.  

 

Åsa får veta att det finns en ökad risk att Adam ska ta sitt liv men upplever inte att 

hon, relaterat till detta, får något stöd från sjukvården och hon tycker sig få ta ett stort 

ansvar. Hon beskriver det så här: ”Det är inte lätt när man har läkarens ord ringande 

i öronen: ”Det här är en dödlig sjukdom, självmordsrisken vid utskrivningen är 

stor.” ” (Moberg, 1999, s. 51). 

 

Brist på stöd leder till att Åsa inte delges kunskap om Bipolär sjukdom, 

behandlingsmöjligheter och läkemedel samt hur hon ska förhålla sig till Adam i hans 

sjukdom. Speciellt i början förstår hon inte innebörden av sjukdomen och hur den ska 

komma att påverka deras relation. Åsa kan också känna en förundran över själva 

sjukdomen, vad som är orsaken, hur den yttrar sig och hur det påverkar både den 

sjuke och människor runt omkring. I sin okunskap och förundran känner hon ett 

behov av att försöka förstå hur Adam känner sig, hur han mår och hur hans tankar 

går. Det bristande stödet och därmed okunskapen väcker också känslor av 

otillräcklighet och maktlöshet då hon upplever Adams lidande. 

 

Avstånd / Samhörighet 

 

Många gånger känner Åsa ett avstånd mellan sig och Adam. Det hör bland annat ihop 

med att Adams depressioner medför att han blir tyst och ibland även avståndstagande 

och svår att få kontakt med. Också i den maniska fasen av sjukdomen kan han vara 

svår att nå och ibland tar han även då avstånd från Åsa, bland annat på grund av att 

han är misstänksam mot henne. Hans beteende kan ibland också göra att hon känner 

sig avvisad. I texten framgår att hon saknar och längtar efter den goda samvaron 
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tillsammans med Adam. ”Vi sitter som vi brukar och läser, men jag vill inte läsa, jag 

vill träffa Adam, tala med honom ...” (Moberg & Inczèdy-Gombos, 1999, s. 109). 

  

Samtidigt känner Åsa en djup samhörighet med Adam. Hon uppmuntrar, hjälper och 

stödjer honom och önskar honom verkligen en bättre tillvaro än det lidande han har. 

Hon njuter och blir glad av de tillfällen då han mår bättre och de kan umgås och även 

arbeta tillsammans med ”Adams bok”. Samhörighet och glädje känner hon också då 

gånger Adam, trots depression eller mani, väljer gemenskapen med henne istället för 

ensamheten. Då Adam inte är deprimerad är han väldigt sensuell och i de maniska 

faserna kan han ibland bli mycket förförisk och Åsa känner då att de har ett härligt 

sexliv. Hon uttrycker även att det är Adam som person hon vill ha och inte de 

presenter han i sitt maniska tillstånd ibland överlämnar. 

 

Avstånd uppstår även då en del av Adams läkemedel verkar utslätande på hans 

humör, han är sig inte lik. Att ett av läkemedlen dessutom ska tas på bestämda tider 

gör att de får olika dygnsrytmer vilket också skapar avstånd. Det gör också de olika 

roller som Åsa tar på sig. ”Polisrollen” då Adam tänker köra bil och det i hans 

tillstånd inte är lämpligt eller då han hotar andra personer. ”Vårdarrollen” då Adam är 

skör eller då han behöver påminnas om verkligheten. ”Mammarollen” då Adam 

regredierar, spenderar för mycket pengar eller ger bort saker eller då han i sitt 

maniska tillstånd uppträder på ett sätt som generar andra personer. Avstånd uppstår 

också då Åsa vid några tillfällen inte vill att Adam följer med henne och hon då 

känner sig som en svikare. Samma känsla dyker upp då hon talar med läkare över 

huvudet på Adam som är helt insiktslös i sin sjukdom. 

 

Även vid de tillfällen då Adam, under de maniska faserna, träffar andra kvinnor som 

han inleder förhållanden med och har sex med känner Åsa ett avstånd mellan sig och 

Adam. Känslan uppkommer också då trevliga stunder tillsammans vänds till mindre 

trevlig och den goda kontakten dem emellan bryts eller när Adam slösar med deras 

tillgångar. Upplevelsen av avstånd orsakar ibland också besvikelse. 
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Oro / Lättnad 

 

Oro upplever Åsa då hon ser tecken på att en mani kan vara i antågande. I sina 

maniska perioder tycker sig Adam må väldigt bra och har många gånger inte någon 

förståelse för de påfrestningar Åsa samtidigt utsätts för. Bland annat spenderar han 

mycket pengar vilket skapar oro och detta i sin tur en viss stress. Hans benägenheten 

att bli hotfull, aggressiv och provocerande mot andra personer ger också det en viss 

oro. Även då  Adam är deprimerad kan Åsa känna oro samtidigt som hon upplever en 

viss lättnad över att manin släppt. Depressionen innebär en period av relativt lugn, det 

blir stillsamt efter en hektisk tillvaro.  

 

Att det finns möjlighet till vård och behandling ger även det en känsla av lättnad 

vilket ibland också medför att Åsa känner en tacksamhet. Däremot skapas oro som 

också ger också upphov till osäkerhet av att läkarna förhåller sig olika till lagen om 

psykiatrisk tvångsvård. Ibland anges att lagen inte ger utrymme för att lägga in Adam 

med tvång trots att läkaren anser att Adam är i behov av vård. Annat som kan skapa 

oro är ihopslagna avdelningar, belastad personal och personal som inte har erfarenhet 

av eller kunskap om vad mani kan innebära. 

 

Ovisshet / Hopp 

 

”På ett sätt har vi ganska trevligt ändå, men det är som att sitta på en alptopp och 

balansera. Vacker utsikt, men avgrunden öppnar sig åt alla håll.” (Moberg & 

Inczèdy-Gombos, 1999, s.160). 

 

Åsa känner ibland ovisshet om hur framtiden ska gestalta sig och om hon ska orka 

fortsätta leva med Adam. Hans förvandling på grund av sjukdomen, 

sjukhusvistelserna och medicineringen skapar ovisshet liksom hans kärleksaffärer och 

otrohet. Adam är i de maniska faserna över huvud taget inte rädd om sitt förhållande 

med Åsa. Samtidigt tappar hon aldrig riktigt hoppet och det visar sig i att hon har en 



 12 

stark vilja att leva tillsammans med Adam trots alla påfrestningar som sjukdomen 

medför.  

 

Hopp känner Åsa då hon ser tecken på att de har ett normalt liv tillsammans eller vid 

de tillfällen då Adam kan använda sina förmågor och sin kreativitet. Det kan ibland 

till och med räcka att han ser glad ut. Hopp skapar också glädje vilket även vackra 

ord från Adam gör, även de gånger Åsa misstänker att orden mest beror på att han är i 

en manisk fas. 

 

Åsa känner även hopp när Adam, efter att en tid ha sjunkit in i sin sjukdom, börjar se 

frisk ut, när hans misstänksamhet vänder till vänlighet, när de kan föra ett riktigt 

samtal och när Adam får en viss sjukdomsinsikt. Erfarenheten att hon sett honom 

mycket sjuk och förändrad men att han kunnat återvända till sitt vanliga jag inger 

också hopp om framtiden och efter att de vid något tillfälle kunnat arbeta tillsammans 

med ”Adams bok” kände Åsa att ingenting egentligen var omöjligt. 

 

Sociala konsekvenser    

 

Både då Adam är manisk och då han är deprimerad har Åsa en stor press på sig både 

mentalt och även rent praktiskt. Den psykiska utmattning Åsa ibland känner gör 

bland annat att hon inte orkar företa sig någonting. Då Åsa akut måste följa Adam till 

läkare påverkar det hennes möjligheter att arbeta och genomföra sina åtaganden. 

Även långa resor till sjukhuset, trötthet, psykisk utmattning och dålig sömn har 

inflytande på hennes arbete och medför bland annat en minskad inkomst. Åsa är 

ibland också mycket beroende av att arbetskamrater kan ta över hennes uppgifter 

vilket de också solidariskt gör. 

 

I texten framkommer att Åsa och Adam får en dålig ekonomi och att de ofta har brist 

på pengar. Då Adam är manisk blir det många onödiga utgifter och han spenderar 

mycket pengar på bland annat restaurangbesök, taxiresor, presenter till olika personer 

och många och långa telefonsamtal jorden runt. Dessutom innebär Adams 
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sjukhusvistelser kostsamma resor både för honom och Åsa då det är långt mellan 

sjukhuset och bostaden. 

 

Relationerna till vännerna påverkas både av att Adam i sina maniska faser till 

exempel förstör eller ger bort andras egendom eller orsakar höga telefonräkningar och 

att han i sina depressioner oftast inte vill träffa någon. Åsas erfarenhet är dock att de 

får behålla många av sina vänner och att dessa har en stor förståelse och är mycket 

överseende. I sina maniska faser kan Adam ha ett stort behov av att umgås med 

vännerna och kan då skapa mycket trevliga tillställningar. 

 

Deras gemensamma aktiviteter är mycket beroende av hur Adam mår och Åsas 

erfarenhet är att det kan vara svårt att planera något i förväg. Då Adam är manisk har 

de problem med att använda sig av allmänna kommunikationer och nästan överallt 

finns frestelser där han kan spendera pengar. I sina depressioner vill Adam däremot 

helst inte göra någonting. 

 

Erfarenheten av att leva med Adam ger Åsa en stor insikt i hur tillvaron kan te sig för 

många människor. Den gör också att Åsa lär sig se personer och sammanhang där 

bipolär sjukdom eller annan psykisk ohälsa kan vara orsak till olika problematik och 

skeenden. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Åsa ger i boken en bild av sin och Adams livsvärld, en värld som till stora delar är en 

balans på slak lina. Resultatet visar hur viktig delaktigheten och stödet från 

sjukvården är för Åsa som närstående, hur Adams psykiska tillstånd påverkar 

relationen samt vilka praktiska konsekvenser sjukdomen har. 
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För Åsas del är delaktigheten i vården ett bekymmer. Hon berättar om brister som att 

man inte lyssnar på hennes beskrivning av Adams tillstånd, att hon inte får relevant 

information om sjukdomen och att hon inte är delaktig i planeringen för Adam, till 

exempel då det gäller permissioner. Sjukvården ställer henne helt enkelt många 

gånger utanför. Walker och Dewar (2001) anger fyra faktorer vilka gör att närstående 

känner delaktighet: 1) ömsesidigt informationsutbyte 2) deltagande i beslut 3) att 

närstående vet vem de kan kontakta och 4) att personalen är lyhörd för närståendes 

önskningar vad gäller utformningen av vården, detta stöds enligt författarna av flera 

andra studier. De beskriver även att vårdens kvalitet är beroende av de närståendes 

delaktighet men att den begränsas både av resursbrist och kulturen inom vården. 

Enligt Walker och Dewar har anhöriga till exempel upplevt att möten på avdelningen 

mest skett på personalens villkor medan personalen å sin sida inte är medveten om de 

närståendes känsla av underlägsenhet i det system de själva är så vana att arbeta i.  

 

Närstående önskar ofta få vara mer delaktiga i vården vilket de flesta gånger är en 

rimlig önskan bland annat för att de är just närstående och att de i hög grad påverkas 

av sjukdomen. I en studie gjord i USA deltog 76 närstående och 85 procent av dessa 

anger att de har problem i kontakten med vårdgivarna, många gånger gäller det 

avsaknad av delaktighet i planeringen av vården (Doornbos, 2002). Jakobsen och 

Severinsson (2006) beskriver hur föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa önskar 

att deras delaktiga vore accepterad då det ändå är deras egna barn det gäller.  

 

Åsa beskriver att hon inte alltid varit delaktig i beslut angående Adams permissioner 

eller utskrivningar. Det skapas ibland konflikter då närstående inte vill att den sjuke 

ska skrivas ut trots att denne vårdas frivilligt och själv vill bli utskriven. För 

närstående kan det vara svårt att förstå varför patienten inte kan hållas kvar mot sin 

vilja och det är då viktigt att informera om vilka ramar lagen ger. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Som personal kan man ibland behöva försvara 

patientens rätt till sitt eget hem då det händer att närstående av olika anledningar inte 

anser det lämpligt att personen återvänder till bostaden. Det är en svår situation för 
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alla inblandade parter och kan vara nog så besvärlig att lösa. I dagens läge med 

relativt få vårdplatser kan det också bli en intressekonflikt mellan olika personers 

behov av dessa vårdplatser. Frågan uppkommer ibland hur mycket hänsyn som kan 

tas till de närståendes situation och det kan kännas  frustrerande att resurserna inte 

alltid räcker till även för dem.  

 

Tillfällen finns alltså då både patient och närstående behöver stöd men att det 

samtidigt kan vara omöjligt att tillmötesgå allas önskemål. Detta kan kännas 

otillfredsställande då personalen många gånger har full förståelse för alla parter. 

 

Att både den sjuke och närstående ställer sig positiva till delaktighet är viktigt men 

något man som personal inte får ta som en självklarhet. Sjuksköterskor verksamma 

inom psykiatrin uttrycker i en studie gjord av Sjöblom et al. (2005) att de gärna 

involverar närstående i vården. Dock uppfattar sjuksköterskorna i studien att de 

närstående ibland är delaktiga mer eller mindre mot sin vilja och då kan känna rädsla. 

I studien påtalas också att om det finns en konflikt mellan personen med psykisk 

ohälsa och en närstående kan det vara en anledning till att denne inte bör delta i själva 

vården.  

 

Som vårdpersonal glömmer vi ibland att för närstående innebär kontakten med den 

psykiatriska vården många gånger att kliva in i en helt ny värld som kan kännas 

skrämmande medan vi själva är i en miljö där vi känner oss hemmastadda. Det första 

mötet med närstående kan inverka mycket på den fortsatta kontakten och Hansson-

Pourtaheri (2001, s. 13) skriver så här ”Mötet mellan människor är grunden till all 

kontakt, all mänsklig utveckling och tillväxt”. Att utgå från ett livsvärldsperspektiv 

kan hjälpa personalen i kontakten och samarbetet med närstående (Dahlberg et al. 

2003, s. 24). 

 

I resultatet framkommer att Åsas information om Adams tillstånd flera gånger inte tas 

i beaktande vilket är frustrerande för henne. Närstående är ofta de som känner den 

drabbade bäst och kan därför många gånger bidra med information som är värdefull 
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för en adekvat behandling. I studien gjord av Sjöblom et al. (2005) betonar 

sjuksköterskorna just värdet av informationsutbyte med närstående. Då vi på 

vårdavdelningen endast träffar patienten under en begränsad tid och i en miljö som 

inte är naturlig för patienten kan det vara till stor hjälp att få till exempel en 

levnadsbeskrivning och också få veta när patienten börjar likna sitt vanliga jag igen, 

det är inte alltid patienten själv kan förmedla detta. Det är också ofta de närstående 

som noterar de första tecknen på insjuknande (Jönsson, 2006, s. 130-131). I arbetet på 

avdelningen strävar vi nu efter att vara mer aktiva i att etablera kontakt med 

närstående och i vårt sökande efter information.  

 

Resultatet visar att Åsa inte har några svårigheter att till exempel få veta hur Adam 

mår när hon kontaktar den svenska sjukvården. Som kontrast beskriver närstående i 

flera studier att de har problem med att få den information de önskar angående den 

sjuke och även om de är medvetna om lagar och bestämmelser gällande tystnadsplikt 

och integritetsskydd upplever de att personalen åberopar dessa i alltför hög grad eller 

ibland ”gömmer sig”  bakom dem (Pejlert, 2001; Jakobsen & Severinsson, 2006; 

Stjernswärd & Östman, 2008: Doornbos, 2002). Min erfarenhet är att information till 

närstående innebär en viss balansgång för oss som sjuksköterskor även om patienten 

medgivit att information får lämnas ut och att vi inte alltid har möjlighet att svara på 

de närståendes frågor. Ofta finns en hög ambitionsnivå att ge besked direkt men jag 

har av mer erfarna kollegor fått det goda rådet att ibland be att få återkomma för att 

kunna tänka över hur frågan eller påståendet ska besvaras. 

 

Flera av de refererade artiklarna visar tyvärr att närståendes erfarenheter från kontakt 

med vårdpersonal övervägande varit negativa men några positiva upplevelser som de 

nämner är att personal var lätt att prata med och känslan av att den drabbade tas väl 

omhand (Jakobsen och Severinsson, 2006; Pejlert, 2001; Stjernswärd & Östman, 

2008; Walker & Dewar, 2001).  Närstående känner sig ibland inte välkomna av 

personalen (Jakobsen och Severinsson, 2006; Pejlert, 2001; Stjernswärd & Östman, 

2008) vilket Åsa däremot inte har upplevt. Känslan av att vara välkommen är viktig 

för att närstående ska bli så trygga som möjligt i den påfrestande situationen. De 
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negativa upplevelser som framkommit i studierna kan kanske till viss del förklaras av 

att närstående många gånger är pressade av omständigheterna och i och med detta 

mer sköra och detta är något som vi som personal bör vara medvetna om och ta 

hänsyn till. Med andra ord bör vi ha ett livsvärldsperspektiv i vår kontakt med 

närstående. 

 

Närstående är i ett stort behov av stöd men psykiatrin möter inte upp mot de behoven 

i tillräckligt hög grad (Jakobsen och Severinsson, 2006; Walker & Dewar, 2001 

Östman och Hanssons, 2001). Att Åsa inte är något undantag framgår i resultatet, till 

exempel då hon inte får information om vad sjukdomen innebär. I studien gjord av 

Östman och Hanssons (2001) upplever drygt hälften av 78 närstående att de själva 

behöver vård och stöd hos psykiatrin och tre fjärdedelar att de inte får det stöd de 

behöver. Stöd till närstående kan innebära olika insatser och för Åsas del handlar det 

mycket om att bli lyssnad på. Doornbos (2002) uppger att enskilda vårdgivare 

upplevs som stödjande till exempel genom att vilja lyssna och att de initierade 

kontakt. Min erfarenhet är att det många gånger kan räcka långt om närstående får 

prata om det svåra. Kanske har de under en lång tid hållit mycket inom sig utan att ha 

någon att anförtro sig åt. Närstående har även pekat på att de behöver både praktisk 

och mental stöttning samt att det är viktigt att personalen har förmåga till empati och 

inlevelseförmåga (Schröder, Larsson & Ahlström, 2007). Enligt Sjöblom et al. (2005) 

betonar även sjuksköterskorna behovet av stöd till de närståendes, vikten av att de 

närstående har någon att tala med och få information av. Dahlberg et.al (2003, s. 21) 

menar att ett etiskt patientperspektiv innebär att vårdarna värnar om både patient och 

närstående.  

 

Åsa känner ett stöd när hon upplever personalen som kompetent och enligt 

Stjernswärd och Östman (2008) minskar de närståendes börda när de upplever att den 

drabbade får god vård, är i goda händer. Stöd innebär också att få kunskaper om 

sjukdomen och sådant som är relaterat till den. Enligt flera studier (Stjernswärd & 

Östman, 2008; Jakobsen & Severinsson, 2006) känner sig en stor del av de 
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närstående osäkra och önskar vägledning, bland annat i hur de ska förhålla sig till den 

drabbade och resultatet visar att det stämmer även i Åsas fall.  

 

I en studie med 76 närstående upplever drygt 80 procent av dessa att information, råd 

och hänvisningar är viktiga stödjande faktorer och de önskar få detta både från 

sjukvårdspersonal och personer i liknande situation (Doornbos, 2002). Tyvärr kunde 

en så hög andel som 34 procent av deltagarna i Doornbos studie inte ange någonting i 

den psykiatriska sjukvården som de upplevde stödjande för sin egen del. Enligt 

Stjernswärd och Östman (2008) uttrycker närstående också behov av en 

kontaktperson att vända sig till med frågor och för att få råd samt önskan om 

vårdprogram där närståendes delaktighet och utbildning av närstående ingår. När det 

gäller stöd från personer i liknande situation finns i Sverige till exempel Föreningen 

Balans som är en patient/anhörigförening vilken bland annat har en mycket 

innehållsrik hemsida på internet (URL 5). 

 

När det gäller närstående och delaktighet finns även formella krav. Enligt 

Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2005:12) ska vårdgivaren ha rutiner för att 

säkerställa att patient och närstående visas omtanke och respekt samt att de  

informeras och görs delaktiga, om det inte finns lagliga hinder för detta. Vårdgivaren 

ska även ha rutiner för att ta till vara förslag och klagomål från patienter, närstående 

och personal. Vid en sökning på svenska psykiatriska klinikers hemsidor på internet 

visar Västerbottens läns landsting på ett stort intresse av att samarbeta med 

närstående (URL 2) medan de flesta andra endast mycket kort eller inte alls nämner 

de dessa. Dock pågår flera arbeten för att förbättra samarbetet och öka de närståendes 

delaktighet i vården. Landstinget i Östergötland har i vuxenpsykiatrin utvecklat ett 

policydokument angående detta efter att en studie påvisat en upplevd låg delaktighet 

(URL 3). Vidare har Vårdförbundet tagit fram”Kvalitetskrav för vård, stöd och 

service till personer med psykisk sjukdom” att användas vid utvecklingen av den 

psykiatriska vården (URL 4). 
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I och med sjukdomsdebuten förändras i de flesta fall relationerna mellan den 

drabbade och de närstående och även rent praktiskt förändras livet för de berörda. 

Familjer beskriver hur de delar in livet i före och efter sjukdomsdebuten och föräldrar 

uttrycker saknad efter sitt ”förlorade” barn (Pejlert 2001). I  kärleksförhållanden kan 

det kännas som att partnerskapet/ teamarbetet går förlorat då sjukdomen förändrar 

den ena parten visar en studie gjord av Stjernswärd och Östman (2008). I studien 

påpekas dock att samtidigt som relationen blir hårt belastad kan den också stärkas 

vilket även framkommer hos Jungbauer et al. (2004) och Dore och Romans (2001). I 

Dore och Romans studie med fyrtioen närstående till personer med bipolär sjukdom 

upplever de flesta att de har svårigheter att hålla en nära kontakt med den drabbade 

under sjukdomsperioderna men de anger också att relationen markant förbättras igen 

då sjukdomen klingar av (Dore & Romans, 2001).  

 

Resultatet visar att relationen mellan Åsa och Adam i hög grad påverkas och att Åsa 

ibland känner ett avstånd mellan dem men också en stark samhörighet som hon kan 

njuta av då Adam mår bättre. Att hon i förhållandet ibland känner sig ensam 

samtidigt som hon måste ta mycket ansvar för Adam, hushållet och andra gemensama 

angelägenheter måste enligt min mening kännas som en paradox; att på samma gång 

både vara övergiven och behövd! De här exemplen visar på stora och ofta 

återkommande förändringar i livet både för personen med psykisk ohälsa och 

närstående. Dessutom finns ett ständigt överhängande hot om nya sjukdomsepisoder 

med allt vad de kan innebära och både Åsa och andra närstående (Dore & Romans, 

2001) nämner oron och uppmärksamheten på eventuella sjukdomstecken. 

 

Åsa tar ibland på sig olika roller vilket skapar ett avstånd mellan henne och Adam. 

För närstående innebär det ett avvägande när och hur mycket de ska ikläda sig de 

olika rollerna vilket belyses av Stjernswärd och Östman (2008) där närstående tar upp 

farhågor att vara överbeskyddande eller att fastna i föräldrarollen. Något som också 

skapar avstånd i förhållandet mellan Åsa och Adam är att samlivet försämras, både på 

grund av sjukdomen och på grund av medicineringen. Detta beskrivs även av 

makar/sammanboende i studien gjord av Dore och Romans (2001) där tre fjärdedelar 
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upplever problem i den sexuella relationen och för lite drygt hälften finns problemen 

kvar även under de friska perioderna. Även Jungbauer et al. (2004) och Crowe (2004) 

beskriver sexuella problem som en konsekvens av psykisk ohälsa. För Åsa och Adam 

är manin ibland välgörande för sexlivet men den medför också otrohet från Adams 

sida vilket även det skapar avstånd. 

 

För Åsas del innebär sjukdomen också att hennes arbetsliv ibland blir påverkat och 

det är en erfarenhet hon delar med många andra närstående. Att närstående fått byta 

arbete eller ändrat sina arbetstider beskrivs av Stjernswärd och Östman (2008) men 

en del anhöriga ser också arbetet som en fristad och att de där kan skingra sina tankar 

(Östman & Hansson, 2001). Att reducera sin arbetstid påverkar den ekonomiska 

situationen vilket även den sjukes slöseri med pengar under maniska/hypomana 

episoder kan göra, så som i Åsa och Adams fall. Studien gjord av Dore och Romans 

(2001) visar att många närstående upplever en stress på grund av de ekonomiska 

utsvävningarna. Som ett exempel löser man i ett fall problemet genom ett speciellt 

bankkonto som även kräver den närståendes godkännande vid uttag av pengar. 

 

I resultatet framkommer också problem med att planera till exempel resor vilket 

ställer ytterligare ett krav på Åsa; att vara flexibel. Även detta tas upp i olika studier, 

av både sjuksköterskor och närstående (Sjöblom et al., 2005; Stjernswärd & Östman 

2008). Däremot ses i resultatet ingen större förändring i relationerna till vännerna 

vilket annars är fallet för många närstående. Studier visar att vänkretsen ofta krymper, 

både på grund av att vänner tar avstånd men också för att de närstående lagt mycket 

energi på den sjuke och därför inte har så mycket kvar till andra personer 

(Stjernswärd & Östman 2008; Jungbauer et al., 2004). 

 

Hela resultatet visar att det många gånger handlar om en balansgång på slak lina både 

för närstående och personal.  För alla inblandade kan minsta felsteg ibland ha stora 

konsekvenser. Det innebär att det krävs mycket kunskap, eftertanke och medvetenhet 

och dessutom ett intresse från vårdpersonalens sida att sätta sig in i patientens och de 
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närståendes livsvärld. Med andra ord bör vårdpersonalen använda sig av 

livsvärldperspektivet.  

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med fallstudien var att belysa en närståendes erfarenheter av att leva 

tillsammans med en person med diagnosen bipolär sjukdom. Då resultatet bygger på 

ett enda fall är det inte generaliserbart men dock överförbart, åtminstone till vissa 

delar, då många närstående befinner sig i liknande situationer vilket stöds av annan 

forskning. Gruppen närstående är ett så vitt begrepp att det troligen behövs mycket 

stora studier för att få en generaliserbarhet. En fördel med enfallsstudien är att den går 

på djupet, att en persons upplevelser blir noggrannt genomlysta.  

 

Att analysera en annan persons berättelse innebär ett stort ansvar att redovisa 

innehållet på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Då den närstående själv skrivit texten 

innebär det att den nu analyserats och tolkats för första gången, materialet har alltså 

före den här studien inte påverkats eller bearbetats av någon annan. Min förförståelse 

har naturligtvis funnits med under arbetet med analysen men jag har försökt hantera 

detta genom att vara textnära i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Materialet att analysera var stort varför innehållsanalys bedömdes som lämpligt då 

det innebär ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Materialets storlek hade dock 

kunnat minskas med hjälp av frågeställningar som snävat in syftet. Att begränsa 

antalet meningsenheter och längden på dessa upplevdes som en svårighet då rädslan 

fanns att inte få med allt som var av vikt.  

 

Redan från början skapades fyra teman vilka sedan omarbetades till ett övergripande 

tema och flera subteman. Detta förfaringssätt kan tyckas lite bakvänt men gjorde 

arbetet något mer hanterbart. Trots detta måste de olika koderna och subtemana flera 

gånger omvärderas då det stora materialet gjorde det svårt att se mönster och hur de 

olika koderna kunde sammanföras till subteman. En upplevelse är att arbetet inte 
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gjordes fullt så strukturerat som det var tänkt vilket jag i efterhand är kritisk till. 

Svårigheterna är dock  erfarenheter jag tar med mig till kommande arbeten. 

 

Avslutande reflektioner 

 

Det som gjort starkast intryck på mig under arbetet med uppsatsen är alla närstående 

som har så många negativa erfarenheter från kontakten med den psykiatriska vården. 

Jag har bildligt talat ibland hukat mig under läsningen av ”Adams bok” och övrig 

litteratur och jag har slagits av att vi inte lyckats komma längre trots all forskning i 

ämnet. Det visar sig att det under många år gjorts en mängd olika studier på 

närståendes erfarenheter bland annat när det gäller delaktighet och stöd. Av dessa kan 

vi dra många olika slutsatser men det som fortsättningsvis troligen skulle gynna alla  

berörda mest vore att forskningen nu mer fokuserar på framtiden; alltså fråga 

patienter, närstående och vårdgivare hur de vill att samarbetet ska se ut. Dessutom 

måste forskningen och resultaten på ett mer aktivt sätt saluföras och förankras i den 

kliniska verksamheten. Jag upplever också att det idag inte finns mycket tid, kanske 

ingen alls, för enskilda sjuksköterskor och annan vårdpersonal att leta efter och ta till 

sig aktuell forskning och där måste en förändring komma till stånd.  

 

Ibland uppfattar jag Åsa som mycket av en betraktare. Hon står vid sidan om, saklig 

och konkret, som om Adam är ett projekt hon ska ro i land. För att Åsa själv ska orka 

med, ”överleva”, kanske det är nödvändigt för henne att ibland hålla en distans och 

inte alltid dras med i sjukdomen. En erfarenhet vi gjort på vårdavdelningen är att 

närstående ibland ”lämnar in” den sjuke för att sedan inte höras av på lång tid. Vid en 

diskussion i personalgruppen enades vi om att det nog oftast beror på att den 

närstående är utmattad och inte orkar längre. En annan erfarenhet är att information är 

uppskattat men något som närstående många gånger själva måste efterfråga. I 

personalgruppen har vi diskuterat och ifrågasatt vårt samarbete med närstående och 

enats om vikten av att försöka etablera kontakt både för patientens och närståendes 

skull. Kanske bör också livsvärldsperspektivet komma mer i fokus hos oss som 
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omvårdnadspersonal och att vi försöker möta patient och närstående så 

förutsättningslöst som möjligt. 

 

Min tolkning av de refererade studierna är att närstående många gånger befinner sig 

på en planhalva och vårdpersonalen på den andra. Vid ett bra samarbete rör sig både 

närstående och personal över hela planen men det  förekommer också att närstående, 

av en eller annan anledning, inte finns där alls. Var den som drabbats av psykisk 

ohälsa befinner sig har jag inte belyst men det tål att fundera på. 

 

Sammanfattningsvis har arbetet med uppsatsen gjort mig mycket mer medveten om 

de närståendes behov och jag har fått en högre beredskap att stödja dessa. 

 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till min handledare Kristina Eivergård som med 

stort tålamod och engagemang lotsat mig igenom hela processen. 
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