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Abstrakt                                      
Bakgrund: I Sverige lider ca 1 % av befolkningen av schizofreni. Detta är en allvarlig 
psykisk sjukdom som vanligtvis bryter ut i unga år och som ofta ger psykiska och sociala 
konsekvenser för både patienten och dennes familj. Syfte: Syftet var att belysa familjens 
upplevelser och påfrestningar av att leva med en familjemedlem med diagnosen schizofreni. 
Metod: En litteraturöversikt innehållande 11 artiklar, både artiklar med kvantitativ och 
kvalitativ ansats inkluderades. Meningsenheter identifierades och kategoriserades för att 
sedan sammanställas till ett resultat. Resultat: Att leva med en familjemedlem med diagnosen 
schizofreni påverkade familjerna negativt och känslor som skuld, skam och sorg var vanligt 
förekommande. Familjerna utformade egna strategier för att kunna hantera 
sjukdomssituationen och vissa valde även att vända sig till sin religion för att få råd och 
stöttning. Diskussion: Författarna till denna litteraturöversikt anser att behovet av utbildning 
om schizofreni till familjer och även samhället är påtagligt. Författarna anser även att hälso- 
och sjukvårdspersonal ska lägga vikt vid att betona familjens och den sjuke 
familjemedlemmens behov av kulturellt och religiöst stöd. Slutsats: Detta ämne har för hälso- 
och sjukvården stor betydelse då vårdpersonalen skall arbeta förebyggande och holistiskt. 
Hälso- och sjukvården kan påverka de familjens välmående samt omhändertagandet av 
patienten och på sikt minska risken för återfall hos den sjuke familjemedlemmen.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Familj, Känslor, Påfrestningar, Schizofreni, Upplevelser. 
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Introduktion 
Psykisk ohälsa räknas idag som en folksjukdom och cirka 20-30% av Sveriges befolkning 

drabbas. Tidigare har det funnit många fördomar gentemot psykisk ohälsa. Dagens samhälle 

har blivit mer accepterande men stigmatisering och diskriminering förekommer fortfarande. 

På grund av stigmatiseringen vid psykisk ohälsa har familjens roll fått en stor betydelse. 

Psykisk ohälsa omfattar många olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Schizofreni är en av de 

mer krävande psykisk sjukdomarna och tillhör en av de större undergrupperna av 

psykossjukdomar. Då schizofreni är en krävande sjukdom är familjens stöd en viktig 

grundsten i att förebygga försämring i sjukdomstillståndet.  Familjen har även en viktig del i 

att bygga upp det sociala kontaktnätet och bryta isoleringen hos patienten. 

 

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att fokusera på hur familjen upplever vardagen 

då de har en familjemedlem med diagnosen schizofreni. Detta kommer sedan att diskuteras i 

anslutning till hur hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för att underlätta för den drabbade 

och dess familj.  

Bakgrund 
Socialstyrelsen (2011) definierar schizofreni som en allvarlig psykisk sjukdom som ofta för 

med sig betydande konsekvenser som leder till ett psykiskt funktionshinder. Vidare redovisar 

de i internationella studier att 15 av 100 000 invånare insjuknar årligen för första gången i 

schizofreni. Socialstyrelsen belyser även att schizofreni vanligtvis bryter ut i unga år och att 

före 20 års ålder har mellan 20-40 % av personer som senare diagnostiseras med schizofreni 

upplevt sina första symtom. Häfner och Nowotny (1995) beskriver att då schizofreni 

utvecklas tidigt, påverkar sjukdomen den sociala utvecklingen och nivån av 

kommunikationsförmåga. Bland de första symtomen av schizofreni som uppfattas av andra, 

till exempel familjen, är känslomässiga feluppfattningar och svårigheter i relationer. 

Symtomen präglas av social ångest, panikattacker, koncentrationssvårigheter och besatthet.  

 

Chermonas, Clarke och Marchinko (2008) och Jungbauer, Stelling, Dietrich och Angermeyer 

(2004)  visar med sina studier hur viktig kontakten med familjen är. Kontakten med familjen 

är ett omhändertagande som består av omsorg, medkänsla samt medvetenhet. Vidare 

beskriver Jungbauer et al. (2004) att schizofreni är en sjukdom som påverkar hela familjen, 

som kan leda till stora konflikter och påfrestningar inom familjen.   
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Regeringens proposition (2008, s.5-6, 8-9) beskriver behovet av ett gott stöd till de som 

vårdar en sjuk familjemedlem. Stödet från samhället är betydelsefullt för att stödet till den 

sjuke familjemedlemmen ska kunna ges. Det är extra viktigt för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning då familjen spelar en stor roll i det sociala nätverket och delaktigheten i 

samhället. Delaktighet i samhället bidrar till en bättre prognos och underlättar tillfrisknandet. 

Vidare belyser propositionen familjens påfrestningar och den ökade risken för att även de ska 

drabbas av psykisk ohälsa. Psykiatrireformen (Socialstyrelsen, 1999, s.7,26) som utformades 

år 1994 innebar ett försök till att förbättra livsvillkoren för de psykiskt funktionshindrade. 

Målen med reformen var ökad livskvalité, förbättrade levnadsförhållanden och livsvillkor, 

genom gemenskap och delaktighet i samhället. Det innebar även en stor förändring särskilt 

inom kommunerna, då dessa fick ansvar för planeringen av stöd och hjälp för fysiska och 

psykiska funktionshindrade. Reformen (Socialstyrelsen, 1997, s.14, 78, 92, 124) innebar 

också förändringar inom: boende, social gemenskap samt vård och omsorg. Detta i sin tur 

innebar att nya bostadsformer till exempel gruppbostäder utformades, anhörigstöd 

utvecklades samt patienter inom slutenvården, det vill säga patienter som hade varit 

inneliggande på sjukhus en längre tid, flyttades över till kommunens ansvar. Johansson (2007, 

s.18) beskriver att allt eftersom omsorgen flyttades över till familjen har detta lett till att 

familjen fått nya roller, en ny funktion och även ett ökat ansvarsvarsområde. 

 

Wright, Watson och Bell (2002, s. 72) beskriver en familj som: ”en grupp människor som 

binds samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt 

engagemang i varandras liv”. Familjemedlemmar är inte enbart via blodsband, adoption eller 

äktenskap. Johansson (2009, s.82) beskriver att vilka som tillhör familjen beror på hur 

personen själv väljer att definiera sin familj och i vissa familjer involveras även släkt. Enligt 

Johansson (2007. s. 8-9) har familjen alltid stått för skydd, fostran samt vård och omsorg till 

bland annat sjuka och funktionshindrade. Den omsorg familjen ger kan uttryckas på olika sätt, 

inte enbart vårdande utan även på ett känslomässigt plan genom exempelvis kramar och 

genom att bara finnas där. För många familjer är omsorg präglad av en naturlig vilja att hjälpa 

den sjuke familjemedlemmen.  

 

Katie Erikssons (2000, s.9-10, 23) beskriver vårdandet som ett naturligt mänskligt beteende 

och dess kärna kan beskrivas med termerna tro, hopp och kärlek. Dessa termer kan även 

uppnå en viss inre frihet hos människan och detta utgör förutsättningar för läkandet. Vidare 
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belyser Katie Eriksson att en helhet av kropp, själ och ande definierar en människa. Vårdandet 

av människan bygger på relationer till andra människor, dessa relationer är en grund för att 

uppnå en god nivå av hälsa.  

 

I denna litteraturöversikt kommer personen som lider av schizofreni hädanefter bli refererad 

till sjuk familjemedlem. De som utövar omsorgen av den sjuke familjemedlemmen kommer 

refereras till familj. 

Problemformulering  
Tidigare forskning visar att familjer upplever stora påfrestningar av att ha en familjemedlem 

med psykisk ohälsa vilket är relaterat till bland annat samhällets förutfattade meningar om 

psykisk ohälsa. Då familjen spelar en viktig roll i sjuke familjemedlemmens liv, är det av 

betydelse att uppmärksamma familjens upplevelser av den förändrade situationen 

sjukdomstillståndet medför.  

Syfte 
Syfte var att belysa hur familjer upplever det att leva tillsammans med en familjemedlem med 

diagnosen schizofreni och upplevelser av sjukdomssituationen. 

Metod 

Design 

Detta är en litteraturöversikt vilket beskrivs av Polit och Beck (2008, s.757) som en kritisk 

sammanställning av forskning inom ett ämne. Friberg (2012, s.133-135) förklarar att man 

använder redan befintlig relevant forskning inom ett område. Forskningen granskas för att 

hitta likheter och samband för att sedan sammanställas till en text och ett eget resultat. 

Litteratursökning och urval 
De databaser som användes under litteratursökningen var Cinahl, PsycINFO samt PubMed. 

Sökningarna genomfördes under september månad 2013, se bilaga 1. Sökorden som användes 

i Cinahl var: Schizophrenia AND Family (MH Exact subject heading) AND Burden 

(Fritextsökning). Sökord som användes i PsycINFO var: Schizophrenia AND Family AND 

Quality of life AND Burden (Fritextsökning). I PubMed användes sökorden: Schizophrenia 

AND Family AND Emotions (fritextsökning). När sökningarna endast gav träffar på artiklar 
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som inte hörde till detta ämne och/eller på dubbletter avslutades sökningarna och 

granskningen av den vetenskapliga kvalitén påbörjades. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
De inklusionskriterier som användes till denna litteraturöversikt var: Artiklarna skulle utgå 

från ett familjeperspektiv, det vill säga artiklarna skulle vara inriktade på hur det är att leva 

med en familjemedlem med diagnosen schizofreni. Patienterna skulle ha diagnosen 

schizofreni och vara över 18 år. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, presentera etiska 

aspekter samt vara publicerade mellan 1995-2013. Artiklar från olika länder inkluderades för 

att få ett globalt perspektiv och för att kunna uppmärksamma olika kulturella skillnader. 

Vidare skulle artiklarna uppnå minst 80 % av poängen i granskningsmallarna vid 

artikelgranskningen.  

 

Artiklar som studerade en intervention eller utbildning exkluderades. Även artiklar som ej 

uppfyllde denna litteraturöversikts syfte eller ovanstående inklusionskriterier exkluderades.  

Värdering av vetenskaplig kvalitet 
De mallar som användes som grund för att kvalitetsgranska de utvalda artiklarna var: 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) samt 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). Dessa 

granskningsmallar var från början utformade för artiklar som handlade om lungcancer. 

Modifieringar gjordes så att granskningsmallarna överensstämde med denna 

litteraturöversikts syfte. Dessa modifieringar bestod i att den berörande punkten 

omformulerades från patienten med lungcancer till patienter med diagnosen schizofreni.  De 

artiklar som höll hög kvalitet hade minst 80 % av maxpoängen från granskningsmallen, och 

dessa artiklar kategoriserades in i grad 1, se bilaga 2. Författarna granskade samma artikel på 

varsitt håll för att sedan jämföra om granskningen gjordes på ett likvärdigt sätt och därefter 

delades granskningen upp författarna emellan baserat på antal funna artiklar. Det resterande 

arbetet, det vill säga analysen samt sammanställningen av resultatet, gjordes tillsammans.  

Etiska överväganden 
Eftersom denna litteraturöversikt innehåller känsliga personuppgifter och diskuterar familjers 

upplevelser och känslor, är endast de artiklar som har blivit godkänd av en etisk kommitté 

inkluderade. Polit och Beck (2008 s.167-179) redovisar kriterier som måste uppfyllas för att 

få godkännande av en etisk kommitté, vilket är att de medverkande måste få information om 

personens frivillighet till medverkan och att personens uppgifter inte kommer användas mot 
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dem. Dessutom att de får rätt information om vad studien innebär och kommer användas till 

samt att deltagarna får ge ett informerat samtycke till studien. Författarna för denna 

litteraturöversikt har gjort egna etiska överväganden, som bestod i att kritiskt granska de 

inkluderade artiklarna samt att så långt det är möjligt upprätthålla ett objektivt arbetssätt vid 

analys av materialet och vid sammanställning av resultatet. 

Analys 
Friberg (2012, s.127) beskriver analysarbetet av artiklar som att gå från en helhet via mindre 

delar till en ny helhet, där den första helheten representerar de inkluderade artiklarna. De 

mindre delarna står för den fasen då man upplöser artiklarnas resultat till mindre delar för att 

kunna hitta nyckelfynd av betydelse för den pågående studiens syfte. Därefter skapas den nya 

helheten som representerar den nya studiens resultat och detta sker genom att de funna 

nyckelfynden sammanställs. Analysen för denna litteraturöversikt började med att färgkoda 

meningsenheter i varje inkluderad artikel, det vill säga att markera konkret och beskrivande 

text samt tabeller i varje artikel som belyser syftet. Därefter kondenserades och översattes 

varje meningsenhet i ett dokument, vilket innebar att meningsenheterna komprimerades så att 

endast relevant information kvarstod. När kondenseringen var klar påbörjades kodning av 

materialet. Kodningen innebär en gruppering av liknande fakta. Detta ledde till en 

kategorisering av materialet och utefter likheter och olikheter framträdde fyra teman, vilka 

redovisas som rubriker i resultatdelen. Inom dessa fyra teman bildades även  sex underteman 

som även dessa redovisas i resultatdelen.  

Resultat  
Resultatet består av fem artiklar med kvantitativ design och sex artiklar med kvalitativ design, 

se bilaga 3. Resultatet redovisas i de fyra huvudteman samt sex underteman som framkom 

under analysarbetet. De huvudteman som redovisas är: känslor familjen upplevde, 

konsekvenser sjukdomen medför, strategier familjen använder för att hantera 

sjukdomssituationen och positiva upplevelser sjukdomen medför. 

 

Känslor familjen upplevde 
Att ge omsorg till en sjuk familjemedlem med diagnosen schizofreni gav upphov till många 

olika känslor. Familjerna upplevde allt från rädsla, frustration, skam och skuld samt även 

belöning (Magaña, García, Hernández & Cortez, 2007). 
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Rädsla och oro 
Familjen såg tidiga varningstecken och ville undersöka vad som var fel med deras sjuke 

familjemedlem, dock upplevde familjen rädsla för att få besked om schizofreni (McAuliffe, 

O´conner & Meagher, 2013). Första sjukdomstiden upplevde familjerna som fylld av chock 

och förtvivlan och de hade även svårigheter att acceptera sjukdomsbeskedet (Kristoffersen & 

Mustard, 2000; McAuliffe et al. 2013). Chocken övergick sedan till rädsla och denna rädsla 

grundade sig i den sjuke familjemedlemmens våldsamma beteende mot sig själv och andra 

samt okunskap kring den sjuke familjemedlemmens symtom (Huang, Hung, Sun, Lin & 

Chen, 2009; Tsang, Tam, Chan & Chang, 2003). Den sjuke familjemedlemmens beteende 

bidrog även till att familjer var oroliga för att andra i familjen skulle må psykiskt dåligt (Poon, 

Joubert & Harvey, 2013).  

 

Familjens upplevelse av oro var även starkt relaterat till den sjuke familjemedlemmens 

framtid, detta på grund av vetskapen om sin egna framtida bortgång, medvetenheten om att de 

inte kunde finnas där och ta hand om den sjuke familjemedlemmen för alltid (Dangdomyouth 

et al. 2008; Mangaña et al. 2007). En annan faktor som påverkade familjens upplevelse av oro 

var säkerheten för den sjuke familjemedlemmen. Det förändrade beteendet orsakat av 

sjukdomen bidrog till våldsamhet, aggressioner samt ökad risk för inblandning i brottsligheter 

(Huang et al. 2009; Poon et al. 2013).  

 

Ett annat orosmoment var upplevelsen av att vården var svårtillgänglig samt att vården hade 

bristande resurser att tillhandahålla. Denna oro grundade sig även i att familjerna upplevde att 

de fick för lite kunskap och utbildning kring sjukdomen (Tsang et al. 2003). 

Skam- och skuldkänslor 
Skam- och skuldkänslor var vanligt förekommande hos familjerna (Kristoffersen & Mustard, 

2000; Tsang et al. 2003). Familjen beskyllde sig själva för att ha orsakat sjukdomen då de 

ansåg att de inte hade tagit hand om den sjuke familjemedlemmen tillräckligt (Huang et al. 

2009). Somliga familjer kände även skuld då de betraktade sin egen inverkan på situationen 

begränsad, och därigenom påverkade risken för återfall. Familjerna skämdes även över hur 

den sjuke familjemedlemmen betedde sig på grund av det förändrade beteendet som 

sjukdomen orsakat. Skamkänslan ökade hos familjerna om omsorgsbehovet hos den sjuke 

familjemedlemmen var krävande och upplevdes som svårhanterligt för familjen (Tan et al. 
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2012). Dessa känslor gav upphov till att familjerna upplevde utanförskap gentemot sina 

vänner samt från samhället (Huang et al. 2009; Tsang et al. 2003). 

 

”I felt so guilty when my son asked me why I gave birth to him and why he got this 

illness. I always have a deep feeling of self-blame about my son´s illness.” 

(Huang et al. 2009, p.879) 

 

Konsekvenser sjukdomen medför 

Upplevelser av utanförskap  
Upplevelsen av utanförskap hade en stor negativ effekt på familjens sociala nätverk och 

påverkade vardagslivet hos familjen (Huang et al. 2009; Mangaña et al. 2007; Poon et al. 

2013; Tan et al. 2012; Tsang et al. 2003; Zahid & Ohaeri, 2010). Känslan av isolering var 

oftast orsakad av okunskap, diskriminering och stigmatisering kring psykiska sjukdomar och 

gav upphov till en ökad känsla av utanförskap (Huang et al. 2009; McAuliffe et al. 2013; 

Tsang et al. 2003). Den diskriminering familjerna upplevde från samhället ledde till att de 

undvek sociala aktiviteter i försök att skydda den sjuke familjemedlemmen från dessa 

fördomar. Dock resulterade detta i att familjen upplevde mindre stöd från vänner (Chien et al. 

2007; Poon et al. 2013; Tsang et al. 2003). Familjerna uppfattade även en begränsad tillåtelse 

från samhället att sörja den sjuke familjemedlemmen eftersom det saknades förståelse för att 

familjen upplevde sjukdomssituationen som om de förlorat en viktig person i sina liv 

(Kristoffersen & Mustard, 2000; Tan et al. 2012).   

 

”It is perhaps a life, but nothing more. While he is not literally dead. He is outside 

of everything. There is not much to live for.” (Kristoffersen & Mustard, 2000, 

p.24)  

”There is no permission to grieve, but at the same time grief is there? There is no 

permission to experience the grief?” (Kristoffersen & Mustard, 2000, p.25) 

 

Påverkad ekonomi 
Vidare medförde sjukdomstillståndet ekonomiska konsekvenser, då familjens ekonomi 

påverkades negativt. Familjen ägnade mycket tid åt att ge omsorg till den sjuke 

familjemedlemmen vilket i somliga fall ledde till svårigheter med att behålla ett arbete. Vissa 
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familjer var även tvungna att säga upp sig från sitt arbete (Huang et al. 2009; Poon et al. 2013; 

Tan et al. 2012; Tsang et al. 2003). Även skolgången blev lidande för vissa familjer (Poon et 

al. 2013; Tan et al. 2012). Då familjen var tvungen att säga upp sitt arbete ledde detta till att 

de var tvungen att leva på sina besparingar samt ansöka om bidrag (Tsang et al. 2003). 

Familjer hävdade även att deras ekonomiska situation samt deras utbildningsnivå påverkade 

deras upplevelse av påfrestningar och konflikter inom familjen (Chien et al. 2007; Huang et 

al. 2009; Tan et al. 2012; Zahid & Ohaeri, 2010).  

 

Strategier familjen använder för att hantera sjukdomssituationen 

Observationer i hemmet 
Familjen kände sig tvungna att övervaka den sjuke familjemedlemen för att kunna registrera 

den sjuke familjemedlemmens beteende. Den huvudsakliga faktorn för att familjen skulle 

klara av situationen var att observera medicineringen. Observationerna gick ut på att 

kontrollera den sjuke familjemedlemmens dosett, kartlägga välmående samt observera den 

sjuke familjemedlemmens beteende (Dangdomyouth et al. 2008; McAuliffe et al. 2013). 

Familjen var även tvungen att gömma undan drycker som försämrade symtomen hos den 

sjuke familjemedlemmen, så som kaffe, energidrycker och alkohol.  Förutom dessa åtgärder 

använde sig familjen av olika strategier för att upprätthålla en lugn atmosfär i hemmet. Dessa 

inkluderade bland annat att engagera och uppmuntra den sjuke familjemedlemmen till att 

delta i sociala aktiviteter, använda snälla ord och tillaga den sjuke familjemedlemmens 

favoritmåltider. Även andra strategier för att hantera sjukdomssituationen användes inom 

familjen för att kunna hantera problematiken. Dessa var att titta på tv och uthållighetsträning, 

även observationer nattetid förekom i vissa fall (Dangdomyouth et al. 2008; Tan et al. 2012). 

Rådsökande 
Vissa familjer sökte sig till släkt eller hälso- och sjukvården för att få råd, uppmuntran och för 

att reflektera över sjukdomssituationen. De fick hjälp med att hantera eventuella svårigheter, 

stressiga händelser samt fick en inblick i hur samhället uppfattade situationen. Andra familjer 

sökte egen psykologisk hjälp för att kunna hantera situationen de befann sig i. Familjer 

föredrog att söka hjälp hos släktingar och vänner framför att söka hjälp hos hälso- och 

sjukvården. Somliga familjer ansåg att det var mer hjälpsamt att dela funderingar med någon 

som levde i liknande förhållande och hade insikt i och förståelse för deras situation. 

Familjernas tendens att söka hjälp påverkades av boendeförhållande, då de som bodde i större 
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utrymmen tenderade att söka mer frekvent hjälp än de som bodde i mindre (McAuliffe et al. 

2013; Poon et al. 2013; Tan et al. 2012). 

 

Vissa familjer förlitade sig till religion för att kunna hantera situationen, genom exempelvis 

rådsökande hos präster eller motsvarande huvudman. Även traditionell örtmedicinering 

användes inom vissa familjer. Vissa familjer tog med sig den sjuka familjemedlemmen till 

olika tempel eller olika traditionella healingcenter för att söka hjälp (Huang et al. 2009; Tan et 

al. 2012).  

 
”I depend on him (God) for everything – he got me through all this… I am a 
believer… mass is very helpful because it was a nightmare you know.” (McAuliffe 
et al. 2013, p. 6) 
 
“I went to several temples to workship the deity, dang-gi … I even bought several 
traditional herbal medicines.” (Huang et al. 2009, p.879) 

 

Positivt upplevelser sjukdomen medför 
Vissa familjer upplevde lättnad när deras sjuke familjemedlem fick beskedet om diagnosen 

schizofreni (McAuliffe et al. 2013). Sjukdomstillståndet gav tillfälle för familjen att stärka det 

redan existerande emotionella bandet till den sjuke familjemedlemmen (Magaña et al. 2007). 

Andra familjer upplevde stolthet kring sitt engagemang i omsorgen till den sjuke 

familjemedlemmen och ingen av dessa familjer skulle kunna tänka sig att överlämna 

omsorgen till någon utanför familjen (Huang et al. 2009; Magaña et al. 2007). Trots alla 

uppoffringar och förändringar i livsstilen som resulterade i många påfrestningar hos vissa 

familjer, så upplevde de mycket kärlek och hopp. Familjerna upplevde även en sorts belöning 

när den sjuke familjemedlemmen besvarade deras kärlek samt att kärleken de fick tillbaka var 

obegränsad. Familjemedlemmarna hjälptes åt med att se det positiva i situationen som 

sjukdomen innebar (Magaña et al. 2007). 

 

”How can I give up on my wife. I have the responsibility to look after her even 

though she has been sick for 22 years…”( Huang et al. 2009, p.878) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Författarna valde att göra sökningar i databaserna som är relevanta utifrån valt ämnesområde 

och dessa var: Cinahl, Pubmed samt PsycInfo. Detta gjordes för att få en stor bredd på 
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sökningarna och för att kunna hitta relevant data utifrån de inklusionskriterier som författarna 

fastställt. Genom att använda flera olika databaser styrks trovärdigheten i denna 

litteraturöversikt då risken för att ha missat betydelsefulla fakta minskade.  Sökorden som 

användes var relevanta för studiens syfte som var att belysa familjens upplevelser och 

påfrestningar av att leva med en familjemedlem med diagnosen schizofreni. Då kulturella 

skillnader angående familje-begreppet finns, har författarna valt att använd sig av ordet family 

då begreppet anses vara relevant eftersom de avspeglar de uppfattningar som deltagarna i 

studien hade om vad deras familj bestod utav. Andra vedertagna begrepp som skulle kunnat 

användas var siblings eller relatives som vid översättning kan motsvara syskon och övrig 

släkt. Om detta sökord i kombination med de redan valda sökorden hade används till denna 

litteraturöversikt skulle detta kunnat bidra till ytterligare relevanta fakta. Författarna har även 

valt att använda ordet burden som sedan i litteraturöversikten beskrivits som påfrestningar. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det är önskvärt att använda andra vedertagna 

sökord för påfrestningar och familj då detta kunde resulterat i fler träffar och ett mer 

innehållsrikt resultat. Författarnas förkunskaper angående familjens upplevelser kring 

sjukdomstillståndet var att det fanns stora påfrestningar inom familjen och att familjens 

livssituation förändrades till det negativa. Dessa förkunskaper ledde till att sökorden 

fokuserades till att belysa de påfrestningar familjerna upplevde. Dock vill författarna till 

denna litteraturöversikt betona att positiva aspekter finns inom det studerade ämnet och finns 

redovisat i resultatet. Författarna till denna litteraturöversikt anser att ytterligare fakta 

angående de positiva aspekterna kunde ha framkommit om sökorden ej fokuserat på de 

negativa upplevelserna. Sökningarna gjordes med vedertagna sökbegrepp beroende på vilken 

databas som användes. Även sökord i form av fritextsökningar användes. Fritextsökningarna 

gjordes då sökningar med vedertagna sökbegrepp ej gav nytillkomna eller relevanta artiklar. 

Författarna valde att göra så få avgränsningar som möjligt vid artikelsökningarna, detta för att 

få ett bredare resultat och undvika att gå miste om relevanta artiklar. Avgränsningar gjordes 

för att säkerställa att artiklarna var skrivna på engelska då detta är ett språk som båda 

författarna hanterar. Artiklarna skulle även vara publicerade från år 1995 och framåt, detta för 

att år 1995 började den svenska psykiatriska vården att jobba efter den nya psykiatrireformen 

vilket innebar en stor förändring inom hälso- och sjukvården.   

 

Studier från olika länder inkluderades för att få ett globalt perspektiv. Författarna anser att det 

globala perspektivet är relevant med tanke på de stora kulturella skillnader och samhällskrav 

som finns inom olika samhällen. Den kulturella skillnaden kan avspegla sig i exempelvis 
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bidrag och stöd från samhället, men författarna anser att familjernas känslor är beskrivna på 

ett likvärdigt sätt oavsett vilken kultur familjerna tillhör. Dock kan det vara en svaghet vid 

användandet av globala studier om överförbarhet inom svensk sjukvård ska göras. Författarna 

till denna litteraturöversikt anser det vara önskvärt att ha fler antal artiklar i resultatet. Dock 

kan författarna motivera detta med relevans till ämnet, och då de inkluderade artiklarna var 

rika på innehåll. Interventionsstudier valdes att exkluderas då författarna till denna 

litteraturöversikt fokuserade på hur familjerna upplevde sjukdomssituationen utan hjälpen 

från en intervention. Detta kan ses som en svaghet i denna litteraturöversikt då relevanta fakta 

kan ha missats. Författarna valde att inkludera både artiklar med kvalitativ- och kvantitativ 

design för att få en helhetsbild och olika infallsvinklar över de anhörigas situation. Axelsson 

(2012, s.204) beskriver det positiva i att använda artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

design som ger en möjlighet att kunna studera ett problem utifrån olika perspektiv och 

därigenom öka förståelsen för verkligheten. 

 

Författarna valde att använda bedömningsmallarna av Carlsson och Eiman (2003) då de ansåg 

att de granskade relevanta punkter i kvantitativa respektive kvalitativa studier. Resultatet 

baserades på endast de artiklar som klassificerade i grad 1, dvs. höll en vetenskaplig nivå över 

80 % av maxpoängen i respektive granskningsmallar.  Att använda endast artiklar av hög 

kvalitet ökar trovärdigheten på litteraturöversikten. Författarna valde att enbart använda 

artiklar där det i studien framgår att de är godkända av en etisk kommitté samt att deltagarna 

har muntligt eller skriftligt godkänt deltagandet i studien. Detta för att upplevelser är ett 

känsligt ämne att forska inom. Olsson och Sörensen (2001, s. 58-60) beskriver att grunden för 

etiska regler vid humanforskning pendlar mellan värdet att få ökad kunskap och värdet av att 

upprätthålla en individs integritet samt handlingsfrihet. Vidare beskriver Olsson och Sörensen 

att etiska riktlinjer ska, när det ingår försökspersoner, kompletteras med en granskning av 

forskningsetisk kommitté vid de medicinska fakulteterna i Sverige.  

Resultatdiskussion 
Syfte var att belysa hur familjer upplever det att leva tillsammans med en familjemedlem med 

diagnosen schizofreni och upplevelser av sjukdomssituationen. Resultatet innehåller fyra 

teman; först vilka känslor som uppstod inom familjerna, sedan vilka konsekvenser som 

sjukdomen medförde och slutligen vilka strategier familjen använde för att hantera 

sjukdomssituationen samt vilka positiva upplevelser sjukdomen medförde.  
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De övergripande känslor som familjen upplevde var bland annat skuld, skam och sorg. Dessa 

känslor var relaterade till samhällets och familjens förutfattade meningar kring psykisk ohälsa 

i allmänhet samt specifikt kring schizofreni. I en studie gjord av Milliken (2001) framkommer 

att familjen tenderar till att beskylla sig själva för att ha orsakat och förvärrat 

sjukdomstillståndet oavsett vilket bemötande de fått från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Milliken (2001) beskriver även i sin studie att den sorg familjen upplever kring att ha en 

familjemedlem med diagnosen schizofreni utspelar sig i tre dimensioner. Första dimensionen 

beskrivs som att familjen sörjer den sjuke familjemedlemmen på samma sätt som om den 

skulle dött. Sorgen innefattar även att se den sjuke familjemedlemmen lida av 

sjukdomstillståndet och känslan av att det aldrig tar slut. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att stöd och utbildning till familjen skulle kunna bidra till att dessa 

känslor skulle bli lättare att hantera. O’Callaghan, McAllister & Wilson (2011) belyser med 

sin studie hur viktigt stöd och utbildning till familjer från hälso- och sjukvårdspersonal är.  

Även studien av Hjelm, Jäderqvist och Lång (2011) beskriver upplevelser och erfarenheter 

fast hos föräldrar till barn som fått diagnosen ADHD.  Även dessa författare belyser att dessa 

föräldrar upplever att de ofta möts av okunskap och fördomar samt att de måste kämpa för att 

förklara varför barnet beter sig som det gör. Författarna av denna litteraturöversikt anser även 

att utbildning och ökad kunskapsnivå inom samhället skulle kunna bidra till mindre 

stigmatisering då fördomarna skulle minska gentemot personer med psykisk ohälsa. Detta 

skulle kunna resultera i att rehabiliteringen och socialiseringen kunde underlättas och att 

familjemedlemmarna med schizofreni blir mer accepterade. I Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2011) 

rekommenderas att familjeintervention ska ges till personer med diagnosen schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd. Enligt riktlinjerna ska dessa personer även ha regelbunden 

kontakt med familjen. Denna utbildning ska minska risken för återfall och inläggning samt 

även förbättra den sjuke familjemedlemmens sociala funktion och livskvalité i relation till 

familjen.  

 

Familjen upplevde även omsorgen som tidskrävande vilket resulterade i att 

arbetsförhållandena påverkades. Detta gjorde att familjens ekonomiska situation förändrades 

till det negativa. Studierna gjorda av Diehl, Moffitt och Wade (1991) samt Steel och Davies 

(2006) visar att de ekonomiska problem som familjen upplever är en av de faktorer som är 

mest påfrestande även när det gäller fysiskt sjuka patienter. Då författarna av denna 

litteraturöversikt vill belysa familjens situation och vilket stöd de är i behov av, kan ett 
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ekonomiskt stöd från samhället bidra till att familjen upplever mindre påfrestningar av att ge 

omsorg till en sjuk familjemedlem. Dock kan stödet från samhället skilja sig beroende på 

kulturella skillnader i olika länder. I Sverige har socialnämnden en skyldighet att erbjuda stöd 

till personer som vårdar en långvarigt sjuk, äldre eller en person med funktionshinder, detta 

enligt Socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001:453).  

 

Familjerna utformade egna strategier för att säkerställa den sjuke familjemedlemmens 

välmående. Kartalova-O´Doherty och Tedstone Doherty (2008) har gjort en studie som 

handlade om erfarenheter och behov hos familjer till personer med psykisk ohälsa. Studien 

visade att dessa familjer använde sig av olika strategier som till exempel 

avslappningsövningar, att undvika diskussioner kring sjukdomarna inom familjen samt att 

söka hjälp från organisationer, vänner och släktingar. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att familjen behöver få hjälp och stöd i hur de ska hantera vardagen. Denna hjälp skulle 

kunna leda till att familjerna upplever omsorgen och strategierna kring den sjuke 

familjemedlemmen som mindre påfrestande. 

 

Vissa av familjerna vände sig till sin religion för att söka hjälp och förståelse. Författarna till 

denna litteraturöversikt understryker här att stora kulturella skillnader samt skillnader inom 

religioner kan påverka familjernas upplevelser av sjukdomen samt val för hjälpsökande. 

Sargeant och Newsham (2012) visade med sin studie att religion hade en positiv påverkan på 

den sjuke familjemedlemmens hälsa och att det ingav hopp. När hälso- och sjukvårdspersonal 

fick ökad medvetenhet om det religiösa behovet hos den sjuke familjemedlemmen kunde 

detta stärka den professionella relationen mellan patient och personal. Författarna av denna 

litteraturöversikt anser att denna relation kan påverka omvårdnaden av den sjuke 

familjemedlemmen samt tilliten och stödet till familjen. Då Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle krävs det att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar på ett sätt som innefattar dessa 

olika kulturer. Därför anser författarna att hälso- och sjukvårdspersonal behöver betona det 

kulturella stödet som en del i omvårdnaden. Katie Eriksson (2000, s.9-10, 23) tar i sin 

omvårdnadsteori upp vårdandet som baseras på tro, hopp och kärlek samt att kropp, själv och 

ande definierar en människa. För att hälsa ska uppnås krävs det goda relationer med andra 

människor. Denna omvårdnadsteori anser författarna av denna litteraturöversikt vara en bra 

grund att använda sig utav för att kunna utnyttja det kulturella och religiösa stödet som hälso- 

och sjukvårdspersonalen har tillgång till samt för att kunna utveckla denna tillgång. Om denna 

omvårdnadsteori används som grund till omvårdnaden anser författarna till denna 
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litteraturöversikt att relationerna mellan den sjuke familjemedlemen, familjen och hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle förbättras. Detta kan i sin tur leda till bättre fysiskt och psykiskt 

välmående hos alla parter. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt ger en inblick i hur familjen upplever att ha en familjemedlem med 

diagnosen schizofreni samt vilka påfrestningar detta innebär. Denna kunskap kan tillämpas 

hos personal inom hälso- och sjukvården för att bättre kunna stötta och hjälpa familjen och 

därigenom påverka den sjuke familjemedlemmens välmående till det bättre. Författarna anser 

att vidare forskning bör göras inom detta ämne för att öka förståelsen om hur familjer 

påverkas av att ha och ge omsorg till en familjemedlem med diagnosen schizofreni. Vidare 

forskning kan göras inom olika sjukdomstillstånd för att få en jämförande bild om familjers 

upplevelser.  Författarna till denna litteraturöversikt anser även att vidare forskning bör göras 

angående de positiva aspekterna som kan framkomma hos familjen i liknande situationer. 
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Bilaga 3 - Översikt av inkluderade artiklar.  
Författare, 
Land, Årtal 

Titel 
 

Studiens syfte Design/ 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Deltagare 
(Bortfall) 
 

Huvudresultat Vetenskapli
g kvalitet* 

Chien et al. 
Hong Kong 
(2007) 

The perceived 
burden among 
Chinese family 
caregivers of 
people with 
schizophrenia. 

Att undersöka graden 
av upplevd börda hos 
de kinesiska familjerna 
som tog hand om en 
anhörig med 
schizofreni och att 
testa dess associationer 
till deras demografiska 
egenskaper, sociala 
och familjerelaterade 
faktorer och 
hälsotillstånd. 

Kvantitativ metod. 
Beskrivande 
tvärsnittsstudie. Data 
samlades in via enkäter. 
Chi-squared test, T-test. 

250 deltagare. (47 deltagare 
avvek från studien vilket gav 
en svarsfrekvens på 81,2%). 
Familjemedlem som vårdade 
den sjuke familjemedlemmen 

Sociala faktorer 
påverkar bördan hos 
anhöriga. Att 
upprätthålla det sociala 
stödet minska bördan.  

Grad 1 

Dangomyou
th et al 
Thailand 
(2008) 

Tactful 
monotoring: 
How Thai 
caregivers 
manage their 
relative with 
schizophrenia 
at home. 

Att undersöka 
processen att ge vård 
till personer med 
schizofreni inom 
ramen för den 
thailändska familjens 
trossystem. 

Kvalitativ metod med en 
grounded theory ansats. 
Data samlades in via 
intervjuer.  Datan från 
intervjuerna 
transkriberades och 
kodades för att jämföras 
med tidigare forskning, 
därefter gjordes 
kategorier och ett 
resultat sammanställdes 

17 deltagare valdes ut. 
Deltagarna var 
familjemedlemmar som 
senaste sex månader bott 
tillsammans med en 
familjemedlem med 
schizofreni 

Övervakning av den 
schizofrena 
familjemedlemmen 
utgjorde en stor del i 
vårdandet. Anhöriga 
upplevde för lite stöd, 
kunskap från hälso- och 
sjukvården.  

Grad 1 

Huang et al. 
Taiwan 
(2009) 

The 
experiences of 
cares in 
Taiwanese 
culture who 
have long-term 
schizophrenia 
in their 

Att undersöka 
upplevelsen hos 
anhöriga som bor med 
en familjemedlem med 
diagnosen schizofreni i 
Taiwan  

Kvalitativ metod med en 
beskrivande 
fenomenologisk ansats. 
Data samlades in via 
intervjuer. Analysen 
gjordes genom de 
inspelade intervjuerna 
tolka känslor, därefter 

10 deltagare valdes via ett 
stickprovsurval. 
Författarna specificerade ej 
deltagarna. 

Anhöriga som lever 
tillsammans med 
schizofren 
familjemedlem upplever 
mycket börda i att vårda 
och börda bland känslor. 
Religion och kultur 
påverkade bördan och 

Grad 1 



 
 

families: a 
phenomenolog
ical study. 

transkribera dessa 
inspelningar och 
tolkningar. Därefter 
kategoriserade de ihop 
liknande material och 
bildade meningar som 
sedan blev till 
underteman och 
huvudteman. Sista steget 
i anlyseringen bestod av 
att fråga deltagarna i 
studien om de hade 
tolkat resultatet rätt. 

deras 
hanteringsmöjligheter.  

Kristofferse
n et al. 
Norge 
(2000) 

Towards a 
theory of 
interrupted 
feelings. 

Att identifiera central 
aspekter av känslor i 
relation till 
upplevelsen av att vara 
en bror eller syster till 
någon som lider av 
schizofreni. 

Kvalitativ metod med en 
hermeneutisk ansats. 
Data samlades in via 
intervjuer som spelades 
in. Analysen bestod i att 
de samtidigt som de 
lyssnade på 
inspelningarna skrev 
sammanfattningar av 
text, de kompletterade 
även en del intervjuer 
med telefonsamtal, de 
sammanfattade sedan 
texten till teman och 
kategorier, analyserade 
om texten och fann nya 
meningar och nytt 
resultat framkom. Detta 
gjordes i flera 
omgångar.  

16 deltagare som var 
familjemedlem med en 
person som vårdats på en 
psykiatrins klinik och fått 
behandling mot schizofreni. 

Deltagare upplevde 
sorg, ensamhet, 
obearbetade känslor. 
Känsla av Skyldighet för 
sjukdomen som drabbat 
deras familjemedlem. 

Grad 1 

Magaña et 
al. USA 

Psychological 
distress among 

Att undersöka 
relationen mellan 

Kvantitativ metod. Data 
samlades in via 

85, deltagarna valdes via ett 
bekvämlighetsurval. 

Depressiva symptom var 
vanligt hos latinska 

Grad 1 



 
 

(2007) Latino family 
caregivers of 
adults with 
schizophrenia: 
the roles of 
burden and 
stigma. 

anhörigas psykiska 
hälsa och den 
upplevda bördan samt 
stigmatisering och 
egenskaper hos 
patienten och de 
anhöriga.  

intervjuer. Analysen 
gjordes genom att 
jämföra de svaren de 
anhöriga gav med 
varandra och med 
tidigare forskning.  

(Ev bortfall finns inte 
registrerad i artikeln) 
Deltagarna: 50 stycken var 
mödrar, 14 stycken var 
makar, 12 stycken var 
syskon, fem stycken var 
fäder och fyra stycken var 
andra anhöriga. 

familjer med an 
schizofren 
familjemedlem. 

McAuliffe 
et al. Irland 
(2013) 

Parents’ 
experience of 
living with and 
caring for an 
adult son or 
daughter with 
schizophrenia 
at home in 
Ireland: a 
qualitative 
study. 

Att undersöka 
upplevelsen hos 
föräldrar som bor med 
och tar hand om sina 
vuxna barn med 
schizofreni. 

Beskrivande och 
kvalitativ metod. Data 
samlades in via semi-
strukturerade intervjuer 
som spelades in. 
Analysen bestod i att 
avlyssna inspelningarna, 
och koda de fakta de 
fakta som framkom, 
Därefter bildades teman 
utifrån kodningarna som 
sammaställdes till ett 
resultat. 

6 deltagarna valdes via ett 
bekvämlighetsurval. (Ev 
bortfall finns inte registrerad 
i artikeln) Deltagarna var fem 
mödrar och en fader, de hade 
bott med sin sjuke 
familjemedlem minst två år.  

De anhöriga beskrev det 
som en våg av känslor. 
Att de aldrig velat 
överge sitt barn. Brist på 
fritid. Förändringar i 
livsstil. Religion var en 
viktig 
hanteringsmöjlighet. 
Rädsla inför framtiden.  
 

Grad 1 

Papastavro
u et al. 
Cypern 
(2010) 

The cost of 
caring: the 
relative with 
schizophrenia. 

Att identifiera graden 
av familjens börda 
som upplevdes av 
anhörigvårdare av 
patienter med 
schizofreni i Cypern 
och att identifiera 
prediktiva faktorer av 
börda. 

Kvantitativ metod, 
tvärsnittsstudie samt 
beskrivande metod. Data 
samlades in via enkäter 
som sedan jämfördes 
med tidigare studier och 
i relation till de andra 
deltagarnas svar. 

113 deltagare genom 
bekvämlighetsurval. (ev 
bortfall finns inte registrerad 
i artikeln) Deltagarna:44 
stycken var föräldrar, 24 
stycken var makar, 21 var 
syskon och resterande 20 var 
dotter/son eller andra 
släktingar. 

Våldet från den sjuke 
familjemedlemmen var 
det jobbigaste hos de 
anhöriga. Mentala 
tillståndet påverkade 
familjens börda. Den 
sjukes kön var relaterat 
till de anhörigas nivå av 
börda.  Låg 
utbildningsnivå ökade 
bördan.  

Grad 1 

Poon et al. 
Australien 
(2013) 

Experiences of 
Chinese 
migrants 

Undersöka hälsan, 
hjälpsökandet, börda 
och erfarenheter av att 

Två datainsamlingssteg. 
Spela in intervjuer 
gjorde med kineser som 

12 deltagare genom 
bekvämlighetsurval. (Inga 
bortfall registrerades i 

Anhöriga upplevde låg 
livskvalitet, psykisk 
stress och objektiv 

Grad 1 



 
 

caring for 
family 
members with 
schizophrenia 
in Australia 

vårda en schizofren 
familjemedlem.  

bodde i Melbourne. 
Andra steget var att 
intervjua hälso- och 
sjukvårdspersonal 
Analysen gjordes genom 
avlyssning av 
inspelningarna, och 
skapa underteman som 
sedan resulterade i 
huvudteman och ett 
resultat bildades. 

studien.) Tre kvinnor, nio 
män, endast en var förälder, 
fyra stycken var gifta. 

börda. Anhöriga vände 
sig till familjen och 
alternativ sjukvård. Det 
var svårigheter i kultur 
och språk med hälso- 
och sjuvården. 

Tan et al. 
Singapore 
(2012) 

Burden and 
coping 
strategies 
experienced by 
caregivers of 
persons with 
schizophrenia 
in the 
community. 

Att bekräfta hypotesen 
om att anhöriga lider 
av börda. Det syftar 
även till att identifiera 
de coping mekanismer 
och de mest 
användbara coping 
tekniker för att kunna 
utveckla program för 
att hjälpa de anhöriga 
att minimera deras 
börda. 

Beskrivande och 
kvantitativ metod. Data 
samlades in via en 30-
minuters intervju byggd 
på en enkät. Statistiska 
analysarbetet gjordes 
med hjälp av ett 
analysprogram och 
kompletterades 
ytterligare med ANOVA 

150 deltagare valdes via ett 
bekvämlighetsurval. 
(ev bortfall finns inte 
registrerad i artikeln) 
Deltagarna var 47 stycken 
män, 103 kvinnor. 
Specificeras ej vilken 
relation deltagarna hade till 
den sjuke 
familjemedlemmen, 
framkommer endast att de 
var anhöriga.  

Anhöriga upplevde hög 
nivå av börda, detta pga 
av för lite resurser från 
hälso- och sjukvården, 
ekonomiska problem 
och utbildningsnivå.  

Grad 1 

Tsang et al. 
Hong Kong 
(2003) 

Sources of 
burdens on 
families of 
individuals 
with mental 
illness. 

Att utforska orsakerna 
till familjens 
upplevelse av 
påfrestning genom 
individuella intervjuer 
med de anhöriga till 
psykiskt sjuka 
patienter, för att förstå 
belastningen på de 
anhöriga från deras 
perspektiv. 

Kvalitativ metod. Data 
samlades in via 
ostrukturerade samt 
semi-strukturerade 
öppna-frågor intervjuer. 
Dessa intervjuer blev 
endera inspelade eller 
nedskrivna beroende på 
deltagarnas tycke. 
Analysen bestod av 
transkribering av 
inspelade eller 

10 deltagare. (ev bortfall 
finns inte registrerat i 
artikeln), Sex stycken var 
mödrar, en fader, en var 
maka. Tre deltagare hade fler 
än en sjuk släkting och var då 
både pappa och make, en 
annan deltagare var dotter 
och syster till den sjuk 
familjemedlemen.  

Mycket av bördan 
anhöriga upplevde var 
relaterad till 
stigmatisering och för 
lite stöd från hälso- och 
sjukvården.  
Konsekvenser av den 
upplevda bördan var 
social isolering, 
svårigheter att behålla 
jobb. Och ekonomiska 
problem.  

Grad 1 



 
 

nedskrivna intervjuer, 
därigenom skapades tre 
teman och resultatet 
bildades.  

Zahid et al. 
Kuwait 
(2010) 

Relationship 
of family 
caregiver 
burden with 
quality of care 
and 
psychopatholo
gy in a sample 
of Arab 
subjects with 
schizophrenia. 

Att utforska anhörigas 
psykiska välmående 
relaterat till deras 
socio- demografiska 
förhållanden och 
vårdandet.  

Intervjuer med den sjuke 
familjemedlemmen och 
anhöriga, de använde sig 
av frågeformulär. 
Analysen gjordes med 
hjälp av ett 
analysprogram samt 
kompletterades 
analysarbetet med hjälpt 
av ANOVA. 

121 deltagare. Bortfall 9 
deltagare. Deltagarna vad 
endera föräldrar, barn eller 
syskon till den sjuke 
familjemedlemman.  

Resultatet visar på 
kulturella skillnader 
jämför med västvärlden. 
Det var även skillnad i 
börda relaterat till 
patientens beteende.  

Grad 1 

*Grad 1 innebär att artiklarna uppnått 80 % eller mer av maxpoängen vid granskningen av vetenskaplig kvalitet. 


