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Abstrakt 
Bakgrund: Psykos är en psykisk sjukdom där det kan förekomma hallucinationer, 

vanföreställningar och tankestörningar. Prognosen vid psykossjukdom är varierande och 

allvarligare tillstånd kan medföra en livslång funktionsnedsättning. Eftersom sjukdomen ofta 

leder till stora svårigheter i det dagliga livet så påverkas familjemedlemmarna och relationer 

blir förändrade. Sjuksköterskan har en viktig uppgift för att ta hand om alla drabbade i en 

familj. 

Syfte: Belysa familjens upplevelse och behov när en familjemedlem är drabbad av 

psykossjukdom. 

Metod: Litteraturöversikt med 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Familjemedlemmar upplevde känslor som kris, skuld, skam och rädsla som de 

mest förekommande. Viktiga delar i omvårdnaden var adekvat information, kunskap och 

stödinsatser av olika former bland annat av känslomässig karaktär.  

Diskussion: För att en god omvårdnadsrelation ska kunna etableras mellan familjen och 

vården är det viktigt att sjuksköterskan är tillgänglig, ger stöd och kunskap i denna 

livsomställande situation.  

Slutsats: Sjuksköterskan har en given roll i omvårdnadsarbetet både för den drabbade och 

dennes familj för att skapa en god och välfungerande relation. Därför är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan utbildas för att också kunna vara delaktig i stödgrupperna och mer effektivt 

göra familjen delaktig i vården.  

Nyckelord: Familjerelationer, litteraturöversikt, omvårdnad, psykisk sjukdom, 

psykossjukdom, upplevelser. 
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Introduktion 
Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) växte ett intresse fram för 

psykiatriska tillstånd och då framförallt psykos. Folkhälsoundersökningar visar att den 

psykiska hälsan har försämrats och då särskilt bland ungdomar (Folkhälsorapporten, 

2009/2013a). Under de fyra praktikveckorna fick författarna en inblick i sjuksköterskans 

omfattande arbetsområden och i processen att bevara goda omvårdnadsrelationer mellan den 

drabbade och dess familjemedlemmar. Familjerelationer när en familjemedlem var drabbad av 

psykisk sjukdom kunde många gånger upplevas som problematiska och det kunde ibland vara 

svårt att bibehålla familjens delaktighet i vården. Med detta som utgångspunkt valde 

författarna att fokusera på familjens upplevelse och behov när en familjemedlem drabbas av 

en psykos. 

                ”I Psykosen höga och ensamma flykt undan förnuftets lagar försöker människan 

undkomma sin verklighet. Fallet tillbaka mot jorden blir hårt om det inte bromsas” 

(Cullberg, 2004). 

Bakgrund 
Psykisk ohälsa kan yttra sig i allt från mindre plågsamma upplevelser som nedstämdhet till 

allvarliga psykiska sjukdomar som psykossjukdom (Socialstyrelsen, 2013b). Antalet som 

insjuknar i en psykossjukdom årligen i Sverige är 1500-2000 personer och av dessa tilldelas 

ett mindre antal diagnosen schizofreni (Socialstyrelsen, 2003). Psykos definieras som ett 

psykiskt tillstånd som karakteriseras av försämrad verklighetskontakt och bristande 

sjukdomsinsikt, vilket innebär att förmågan att uppfatta och relatera till omgivningen är 

nedsatt (Ottosson & Ottosson, 2007, s.123).  Psykossjukdomarna innefattar alla psykotiska 

tillstånd, allt ifrån schizofreni till funktionella och organiska psykoser. Insjuknandet i en 

funktionell psykos beror till stor del av psykisk sjukdom, medan de organiska psykosernas 

orsak är somatisk sjukdom (Mattsson, 2010, s. 96-97; Malm, Lindström & Wiselgren, 2009, 

s.285-288). Symtomen vid psykossjukdom delas in i positiva och negativa symtom. De 

positiva symtomen tydliggörs vid sjukdomsdebut och innefattar hallucinationer, 

vanföreställningar och tankestörningar. Negativa symtom medför avtrubbat känslotillstånd, 

tillbakadragenhet och minskat intresse för känslomässiga relationer. Vid allvarligare 

psykossjukdomar uppträder ofta motoriska symtom, vilket innebär att den egna viljan är störd 

och den drabbade får svårigheter att hantera motoriska funktioner. Psykossjukdom bidrar även 

till kognitiva funktionsnedsättningar som medför koncentrationssvårigheter, nedsatt 
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motivation och bristande problemlösningsförmåga (Mattsson, 2010, s. 96-97; Malm, 

Lindström & Wiselgren, 2009, s.285-288). Diagnosen ställs utifrån omfattande medicinska, 

psykologiska och sociala aspekter, vilket även används som grund till kommande vård och 

behandling. Specifika mätmetoder för att diagnostisera psykos är inte tillgängliga, men de 

vanligaste diagnossystemen för diagnostisering är DSM-V och ICD-10 (Malm et al., 2009, 

s.293-301). Prognosen för de drabbade är varierande med möjlighet till snabb tillfrisknad men 

även ett kroniskt tillstånd kan etableras. Tillståndet kan medföra livslång funktionsnedsättning 

som påverkar det dagliga livet i mycket hög utsträckning. Detta medför också att familjen 

måste ha ett utökat ansvar för en vuxen individ, kanske under hela individens livstid (Malm et 

al., 2009, s.293-301). 

Orsaken till psykosen är inte känd och synsättet har varierat över tid, under 1960- och 1970-

talet ansågs orsaken till psykoser vara familjen, då främst modern (Mattsson, 2010, s. 105-

106). Barndomen kan spela en viss roll för utveckling av psykossjukdom och i en studie 

beskrivs då främst de tidiga barndomsåren, upp till 12år. Fysisk misshandel under nämnd 

tidsperiod för med sig en viss sårbarhet i utvecklingen av psykossjukdom i ett senare skede av 

livet (Fisher et al., 2010).  För många individer utgör familjen och relationer väsentliga 

byggstenar i livet genom den fysiska, emotionella och sociala miljön. När en familjemedlem 

drabbas av psykisk ohälsa blir relationerna i familjen prövade och ensamhet samt isolering 

uppstår till följd av detta för den drabbade. Vid sjukdom och ohälsa är behovet av stöd ökat 

och därför är det viktigt att vårdorganisationen fokuserar på relationen mellan sjuksköterska, 

patient och familj för att bevara meningsfulla relationer och etablera en god vårdkontakt. 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2011, s. 68; Johansson & Andershed, 2012, s. 89; Klapheck, 

Lincoln och Bock, 2014). I Sverige har socialtjänsten utarbetat en lag, socialtjänstlagen 

(2001:453) som beskriver i 5 kap. 10 § att närstående som stödjer en individ med långvarig 

sjukdom, som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska erbjudas stöd.  

Det är mycket viktigt att familjen får kunskaper om psykoser och dess symtom för att förstå 

den drabbade och dennes diagnos, eftersom att familjen är en mycket betydelsefull del i en 

lyckad rehabilitering (Mattsson, 2010, s. 105-106). Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar för 

både den drabbade och familjen och kan inte endast intressera sig för den drabbades 

rehabilitering, utan fokus måste vila på hela familjen. Relationerna i familjen förändras och 

detta påverkar vardagslivet, vilket för med sig ett skifte i rollfördelningen på grund av den 

ovisa framtiden (Topor & Borg, 2008, s. 84-85; Malm et al., 2009, s.293-301). Det psykiska 
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tillståndet medför en ständig oro för familjen och bidrar även till en börda, då den drabbade 

kan behöva assistans för att kunna hantera det dagliga livet. I en studie påvisas att 

familjebördan inte påverkas speciellt mycket under tidens gång, utan ser snarlik ut vid en 

första psykos som vid återkommande episoder (Wong et al., 2008; Östman, 2004). När en 

familjemedlem drabbas av psykos sker en oväntad förändring som kan rubba hela 

livssituationen utifrån sjukdomsförloppet och leda till en kris. I en familj är en kris en 

ömsesidig angelägenhet och hur krisen fortlöper avgör hur det skedda kommer påverka 

familjen samt deras sociala situation (Cullberg, 2006, s.15,136). 

I en studie har det visat sig att familjer använder olika strategier för att hantera psykisk ohälsa.  

Familjer som beskrev en känsla av frustration började bearbeta strategier för att hantera kriser, 

medan familjer som upplevde stabilare hemmiljö utarbetade riskprevention för återfall. 

Målsättningen för alla familjer var att känna trygghet och skapa sig tilltro till framtiden 

(Walton-Moss, Gerson & Rose, 2005). Joyce Travelbees omvårdnadsteori beskriver 

omvårdnad som en mellanmänsklig process där fokus är att hjälpa en individ, en familj eller 

ett samhälle. Begreppen sjuksköterska och patient tas avstånd ifrån för att framhäva drag som 

är gemensamma för dessa. Målet är att finna en mening och förebygga upplevelser av 

sjukdom och lidande. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter i detta skede är att integrera 

med patienten och detta uppfylls främst genom kommunikation och ett empatiskt 

förhållningssätt (Kirkevold, 2000, s.130-136). 

Problemformulering  

Psykos är ett allvarligt tillstånd som inte endast påverkar den drabbade, utan även dennes 

familj. I vården är det lätt att all fokus läggs på den drabbade och familjen kommer i 

skymundan. För att den drabbade och familjen ska ses som en helhet är det av stor vikt att 

vården är anpassad efter hela familjen. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2011, s. 84-

85) är det väsentligt att familjen är delaktig i vården eftersom det kan påverka den drabbades 

upplevelse av sin sjukdom på vägen mot hälsa. 

Genom att utforska detta ämne kan större förståelse om familjens upplevelse när en 

familjemedlem drabbas av psykos synliggöras, vilket kan bidra med kunskaper om ett område 

som berör många individer i samhället.  
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Syfte  
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa familjens upplevelse och behov när en 

familjemedlem är drabbad av en psykos. 

Metod 

Design  

Arbetets design är utarbetat utifrån en vetenskaplig grund och med utgångspunkt i detta 

skapades en litteraturöversikt. Materialet som samlades in sammanställdes utifrån givna 

riktlinjer genom att införskaffa kunskaper om familjers upplevelse av att ha en närstående 

som är drabbad av psykos relaterat till omvårdnad (Friberg, 2012, s.135).  

Kriterier  

För att uppfylla syftet med en litteraturöversikt är det viktigt att specificera olika kriterium för 

att definiera populationen. Med population anses de delar knutna till syftet som uppfyller 

forskarens intresseområde. Kriterierna kan delas upp i inklusions- och exklusionskriterier och 

representerar vad materialet ska innehålla eller inte (Polit & Beck, 2012, s. 273-274). Följande 

inklusionskriterier valdes för att uppnå målet med litteraturöversikt: familj med 

familjemedlem som är drabbad av psykossjukdom och artiklarna ska vara presenterade på 

engelska och exklusionskriterierna för litteraturöversikten är följande: postpartum-psykos, 

psykoser vid demens och substansrelaterade psykoser.  

Litteratursökning 

Materialet till denna översikt samlades in genom olika databaser och genom fritext sökning. 

Vetenskapliga artiklar söktes i tre olika databaser och kontrollerades sedan i Ulrichsweb för 

att avgöra tidskriftens vetenskaplighet. I den inledande fasen av arbetet genomfördes en 

inledande sökning för att få en förståelse för det valde ämnet. När förståelsen vuxit fram 

påbörjades den egentliga sökningen, där artiklarna till resultatet uppkom och började 

bearbetas (Östlundh, 2012, s. 59). Sökorden som användes i de olika databaserna utgick ifrån 

syftet och endast ett ord användes som MeSH-term/hedings, psychotic disorders. Anledningen 

till att endast en MeSH-term/hedings användes var för att området blev för avsmalnat, vilket 

gav alldeles för få träffar för att kunna uppfylla syftet, se utförda sökningar i tabell 1. En 

artikel tillkom genom manuell sökning i en avhandling. 
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Tabell 1. Artikelsökningar i olika databaser 

Databas Datum Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 2014-01-21 Psychotic 

disorders[MeSH] 

AND family AND 

experience AND care 

61 61 16 10 

PubMed 2014-01-21 Psychotic 

disorders[MeSH] 

AND family relations 

AND experience AND 

care 

24 24 5 0 

CINAHL 2014-01-21 Psychotic 

disorders[MH] AND 

family AND care 

106 80 12 0 

CINAHL 2014-01-21 Psychotic 

disorders[MH] AND 

family AND 

experience  

33 33 10 3 

PsycINFO 2014-01-21 Psychotic disorders 

AND family AND 

experience AND care 

(Limit: Peer reviewed) 

80 20 2 1 

 

Manuell 

sökning  

2014-01-21 Experiences of parents 

with a son or daughter 

suffering from 

schizophrenia 

   1 

 

Urval och granskning 

De artiklar som hade en titel som uppfyllde syftet med denna litteraturöversikt valdes ut för 

granskning av abstrakt. Om abstraktet även uppfyllde syftet valdes dessa artiklar ut för 

granskning i sin helhet. Helhetsgranskningen innehöll granskning av urvalet, 

deltagargruppens storlek, instrument och resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 83). 

Artiklarna som granskades var både kvalitativa och kvantitativa vilket medförde att två olika 

granskningsformulär användes (Carlsson & Eiman, 2003; SBU:s granskningsmall).  Efter 

granskningen inkluderades de artiklar som antingen var av hög eller medel kvalitén samt de 

som var av grad ett eller två i studien. 
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Analys 

Analysen påbörjades med en grundlig genomläsning av samtliga artiklars resultat av båda 

författarna. Det framkom då att artiklarna fokuserade på insjuknande och kroniskt tillstånd. 

Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för innehållet och utifrån detta 

identifierades det väsentliga i innehållet och bearbetades. De olika artiklarna fördes samman 

och resultaten relaterades med varandra. Därefter sorterades meningsenheterna samman och 

bildade två kategorier samt fyra underkategorier. Under processen reviderades dessa och 

bildade nya mer strukturerade kategorier och underrubriker (Friberg, 2012, s.121-129). De 15 

artiklar som användes till resultatet sammanställdes i en översiktstabell (bilaga 1) och 

markerades med (*) i referenslistan. 

Etiska överväganden 

Artiklarna som granskas i denna litteraturöversikt har lästs igenom noggrant för att minska 

risken för feltolkning. De valda studierna som analyseras är även godkända av en etisk 

kommitté.  
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Resultat 
Utifrån en analys av det insamlade materialet skapades två huvudkategorier: Familjens 

utsatthet med underrubrikerna: upplevelser av kris; skuld, skam och rädsla; familjerelationers 

påverkan och betydelsen av stöd och huvudkategorin kontakt med hälso- och sjukvården med 

underrubrikerna: behov av känslomässigt stöd och betydelsen av information och kunskap.  

Familjens utsatthet  

Upplevelser av kris 

När en familjemedlem insjuknar i en psykos påverkas hela familjen känslomässigt 

(Addington, Coldham, Jones, Ko & Addington, 2003; González-Blanch et al., 2010). 

Diagnosen kan i vissa fall innebära lättnad och familjen kan få en större förståelse för den 

drabbade, men trots detta så påverkas familjen i hög grad och det kan ta tid och mod att 

acceptera den drabbades psykiska sjukdom (Sin, Moone & Wellman, 2005). I 

insjukningsstadiet ser familjen ofta psykisk sjukdom som ett tabulagt ämne och detta behöver 

familjen bearbeta för att kunna stödja varandra och anpassa sig till den nya livssituationen. 

Det är viktigt att hjälpa alla i familjen att hitta copingstrategier, främst de yngre barnen 

eftersom även dem kan ha svårigheter att anpassa sig till den nya familjesituationen och 

hantera existentiella tankar. När familjen har accepterat situationen infinner de sig i en 

utvecklingskurva där de finner rollen som vårdare och förälder (Sin et al., 2005; Ewertzon, 

Cronqvist, Lützén & Andershed, 2012 ).  

Skuld, skam och rädsla 

Det kan vara vanligt att familjemedlemmar anklagar sig själva och anser att de själva är 

orsaken till psykosen, vilket får dem att önska att de hade varit en bättre bror, syster eller 

förälder (Gerson et al., 2009; Sin, Moon, Harris, Scully & Wellman, 2012). Vilket bidrog till 

skuldkänslor eftersom de kände att de hade gjort eller inte gjort någonting som påverkat den 

drabbade och bidragit till tillståndet. Skulden ligger också till grund för känslan av att ha 

förlorat en familjemedlem i en bestående sjukdom. Familjen beskriver även svårigheter att 

acceptera situationen eftersom den drabbade upplever att den förlorat livsgnistan och inte har 

möjlighet att påverka tillståndet. Syskon till den drabbade upplever även dem skuldkänslor 

och känner att de inte har gjort tillräckligt, vilket kan ha bidragit till sjukdomen. En annan 

vanlig känsla är skam, vilket bidrog till att de försökte hålla deras brors eller systers sjukdom 

hemlig från skola och vänner. (Ferriter & Huband, 2003; Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009; 

Ewertzon et al., 2012).  
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Familjerelationers påverkan 

Relationerna i familjen förändras när en familjemedlem drabbas av en psykos eftersom detta 

medför stress och svårigheter i vardagen, vilket för med sig en större börda i familjen. 

(Addington et al., 2003; González-Blanch et al., 2010). Vissa syskon upplever dock att 

familjebanden blivit starkare och de kände sig mera sammansvetsade som familj. 

Förhållandena mellan syskonen i familjen förändrades och många kände att de på något vis 

hade förlorat sin bror eller syster på grund utav sjukdomen (Sin et al., 2012). Symtomen vid 

psykossjukdom påverkar familjen och vid mer symtom påverkas familjen mer och vid färre 

symtom blir påverkan mindre. Den vanligaste förändringen hos den drabbade som beskrivs är 

våldsrelaterade beteendeproblem. Våldet leder till att många familjemedlemmar känner en 

rädsla för den drabbade, men samtidigt är behovet av att skydda denne övervägande. Grunden 

till detta ligger i risken att den drabbade skadar sig själv eller försöker avsluta sitt eget liv 

(Hjärthag, Helldin, Karilampi & Norlander, 2010; Ferriter & Huband, 2003; Hultsjö et al., 

2009). Viktigt är att förstå att sjukdomen kommer vara en del av familjen och de bör hantera 

detta för att kunna uppnå ett bra och meningsfullt liv (Treanor, Lobban & Barrowclough, 

2013). Familjeförhållandena förändrades både positivt och negativt och därför är det 

betydelsefullt som familj att förstå att det finns andra familjer i samma situation och att de 

inte är ensamma (Treanor et al., 2013). 

Om psykosen övergår i ett kroniskt tillstånd blir familjepåverkan större och ett skifte i 

rollfördelningen kan uppstå. Föräldrarna blir den naturliga utgångspunkten för information 

och symtomförklaring för barnen. Många barn beskriver att det tog lång tid för föräldrarna att 

acceptera situationen och att de själva tidigt förstod att någonting var fel. I familjer där 

modersmålet inte är svenska förändras denna fördelning och barnen får istället ta ett större 

ansvar för den drabbade och även föräldrarna (Hultsjö et al., 2009; Ewertzon et al., 2012).  

Vissa syskon till den drabbade upplevde att det kroniska tillståndet förde med sig större 

stabilitet i hemmet eftersom familjen hade mer kunskap än tidigare och var mer delaktiga i 

vården (Ewertzon et al., 2012).  

Betydelsen av stöd 

Stöd är mycket viktigt för alla familjemedlemmar eftersom det bidrar till en stabilare vardag. 

Många beskriver två olika typer av stöd, ett emotionellt och ett praktiskt stöd (Lobban et al., 

2011). Syskon till en individ drabbad av psykos har en viktig roll som innebär att ge 

emotionellt stöd, erbjuda sociala aktiviteter, ge praktiskt stöd och helt enkelt vara förstående. 
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Yngre syskon däremot håller en lägre profil på grund av den spända stämningen i hemmet 

(Sin et al., 2012). Om psykosen övergår i ett kroniskt tillstånd beskriver många syskon 

svårigheter i att engagera sig i den drabbades dagliga liv. Detta kan leda till en konflikt som 

innebär att de vill stötta den drabbade utan att deras egen självständighet påverkas (Ewertzon 

et al., 2012). Det väsentliga är inte vem som ger stöd, utan stödet kan ges utav både 

närstående och till och med främlingar (Cadario et al., 2011). Stödgrupper beskrivs till stora 

delar av familjemedlemmar som ett bra alternativ för att kunna uttrycka deras individuella 

behov och känslor. Familjen bör inkluderas i stödgrupper så tidigt som möjligt eftersom detta 

väcker hopp och reducerar psykisk påverkan. Eftersom föräldrar ofta bär den största bördan är 

det viktigt att barnen, syskonen till de drabbade ges utrymme att tala om deras behov utan att 

det ska påverka deras relation till föräldrarna (Addington et al., 2003; Sin et al., 2012). 

Kontakt med hälso- och sjukvården 

Behov av känslomässigt stöd 

Ett känslomässigt stöd kan innehålla många olika delar, vid ett kroniskt tillstånd talas det ofta 

om bekräftelse och samarbete. Bekräftelse innebär att bli lyssnad till som en unik individ och 

samarbete innebär att det ska finnas en etablerad kontakt mellan familj och vårdkedja. Många 

familjer beskriver stödgrupper och olika former av sociala nätverk som en grund för att 

åstadkomma öppenhet, vilket leder till större samarbete och förståelse för familjen (Ewertzon, 

Andershed, Svensson & Lützen, 2011; Ewertzon, Lützen, Svensson & Andershed, 2010). 

Om en familj får stöd tidigt när en familjemedlem insjuknar i en psykos, medför detta att 

familjen känner sig lyssnad till och deras situation tas seriöst. Sjuksköterskan bör därför vara 

tillgänglig, svara på deras behov, vara hjälpfull och ha ett genuint intresse för deras situation 

(McCann et al., 2011). Vid den första kontakten med vården var familjens känslotillstånd 

blandat och många var rädda att prata om sina egna känslor som uppstod till följd av det 

inträffade (Cadario et al., 2011). I mötet med vården kände sig även familjemedlemmarna 

exkluderade trots att de bidrog med ett stort stöd och vidhåller god kunskap om den drabbade. 

Detta förklarades som att hamna i ett gap mitt i mellan den drabbade och psykiatrin. Känslan 

av att känna sig exkluderad ledde till att familjen upplevde frustration, kände sig 

undervärderade, inte lyssnade till och inte tagna seriöst (McCann, Lubman & Clark, 2011; Sin 

et al., 2005). Stöd för närstående är inte en självklarhet och sjukvården kan lätt glömma bort 

dem eftersom fokus ligger på den drabbade. Orsaken till att stöd för familjer uteblir kan ha sin 

grund i att individer har för lite kunskap om psykisk sjukdom och hur detta påverkar familjen 
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både psykiskt och fysiskt (Gerson et al., 2009 ).    

Öppenhet leder till förmåga att kunna prata med individer i sin omgivning och på så vis bli 

förstådd och bekräftad, vilket leder till att skuldkänslor förminskas och sorg kan bearbetas. 

Delta i stödgrupper och prata med psykologer om sin situation beskrivs av många 

familjemedlemmar som ovanligt. Syskon till de drabbade beskriver att stödgrupper ger dem 

hopp i en ovanlig situation och hjälper dem att bygga upp en förståelse för deras syskons 

diagnos (Ewertzon et al, 2012; Ferriter et al., 2003). I en studie beskriver många familjer 

betydelsen av en självhjälpsmanual för att kunna hantera vardagen. Självhjälpsmanualen 

skulle innehålla information om psykos och olika behandlingar som finns tillgängliga, hur 

psykiatrin är strukturerad och vilken funktion den har för den drabbade och närstående, 

krishantering och lagliga rättigheter. Denna manual ska medföra trygghet och välbehövlig 

information (Lobban et al., 2011). 

Betydelsen av information och kunskap 

Syskon till den drabbade upplever att det är väsentligt att bli positivt bemött från 

sjukvårdspersonalen, eftersom det förstärker deras självförtroende, bekräftar dem som 

individer och gör det lättare att ge information (Ewertzon et al, 2012). Information bör ges till 

både den drabbade och dennes familj eftersom användbar information kan hjälpa familjen att 

finna copingstrategier att hantera vardagen, detta gör att oron minskas och en bättre förståelse 

för sjukdom uppstår (Gerson et al., 2009; Cadario et al., 2011; Treanor et al., 2013). När en 

familjemedlem insjuknar i en psykossjukdom krävs hjälp snabbt. Mycket av denna hjälp 

består utav information eftersom vårdprocessen kan vara ett krävande förlopp. Det är viktigt 

för de närstående att få information om tillståndet för att kunna hantera vardagen och bearbeta 

copingstrategier för att inte hamna i en bestående kris (Gerson et al., 2009; Sin et al., 2005; 

Sin et al., 2012; Treanor et al., 2013). Väntan på hjälp och information kan leda till frustration 

därför är det viktigt som sjuksköterska att vara tillgänglig och stödjande. Detta skapas genom 

att arbeta i en stödjande miljö där familjen känner sig delaktig och får adekvat information. 

Många familjer beskriver sjuksköterskans svårigheter i att göra hela familjen delaktig på 

grund av rätten till sekretess och autonomi. (Gerson et al., 2009; McCann et al., 2011). 

Information tilldelas oftast till den drabbades föräldrar vilket gör att syskons behov av 

kunskap ofta förbises. Syskonen behöver samma information som föräldrarna, anpassad 

utifrån deras ålder, så även dem kan hitta strategier att hantera vardagen (Sin et al., 2012).  
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Dessutom är det viktigt att familjen bevarar en god relation med den drabbade för att 

information och samarbete ska bli möjligt inom nätverket. Sjukvårdspersonalen bör leverera 

information till familjen på ett empatiskt vis, för att vinna respekt och förtroende hos familjen. 

Eftersom den psykiatriska vården ser olika ut i stora delar av världen är det viktigt som 

sjuksköterska att ha de kulturella skillnaderna i åtanke, eftersom det finns variationer i hur 

psykiska sjukdomar uppfattas i olika kulturer (Hultsjö et al., 2009). Öppenhet beskrivs som en 

väsentlig del för att kunna tillgodose information från vårdpersonal och många anser att denna 

information bör innehålla den drabbades hälsotillstånd, diagnos, prognos och behandling. 

Dock upplever många familjemedlemmar att sjuksköterskan tror att dem har svårt att tolka 

medicinska termer, vilket kan bero på bristande respekt samt en bristande relation. Bortsett 

från detta uppger många familjemedlemmar att de är nöjda med kontakten med 

sjuksköterskan (Ewertzon et al., 2011; Ferriter et al., 2003; Ewertzon et al., 2010 ). En hjälp 

för sjuksköterskan att kunna tillgodose familjer med god information om tillståndet och 

behandlingen beskrivs vara ett hjälpinstrument, när tillhands i hushållet (Lobban et al., 2011).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledningsvis genomfördes relevanta sökningar i olika databaser för att uppfylla syftet med 

denna litteraturöversikt. Utifrån dessa sökningar valdes 15 olika artiklar, både kvalitativa och 

kvantitativa. Anledningen till att båda designerna inkluderades var för att båda beskrev 

upplevelse och behov som var en del av syftet. Sökorden som användes i de olika databaserna 

var varierande och relaterade till syftet. Ett av sökorden som användes var care, eftersom detta 

begrepp ringar in omvårdnadsrelaterad forskning. Detta kan ses som en svaghet eftersom 

ordet i sig inte kan avläsas från syftet. Detta ignorerades eftersom vid sökning utan denna 

term blev området för brett och det blev svårare att finna relevanta artiklar. Ett sökord som 

däremot går att finna i syftet är needs, vilket exkluderades från sökningen. Anledningen till 

detta var att sökningen blev för avsmalnad och endast ett få träffar synliggjordes.  

Vid artikelsökningen valde författarna att inte använda sig av årtal som en begränsning 

eftersom syftet var att belysa upplevelse, vilket är subjektiva tankar, känslor och erfarenheter. 

Artiklarna som granskades och användes var från 2000-talet och framåt vilket kan ses som en 

svaghet eftersom det är viktigt att använda sig av så modern forskning som möjligt. 

Författarna ansåg inte att detta var ett problem eftersom de anser att upplevelsen hos 

närstående ser snarlik ut under tidigare nämnda intervall, vilket även artiklarna redovisar.  

En svaghet med denna studie är att en stor del av artiklarnas forskning har sitt ursprung i 

Sverige, detta medför viss svårighet i överförbarheten eftersom tillgänglighet till psykiatrisk 

vård ser olika ut i andra länder (Polit & Beck, 2012, s.180). Dessutom finns det kulturella 

skillnader i hur psykossjukdom upplevs och diagnostiseringen av sjukdomen varierar 

beroende på var vården söks.  

Ett problem som uppstod inledningsvis var hur ett trovärdigt resultat kunde sammanställas 

utifrån artiklar som både handlade om nyinsjuknande och ett kroniskt tillstånd. Artiklarna 

granskades utifrån detta grundligt och allt eftersom växte en förståelse fram att upplevelserna 

hos familjen var de samma och att den enda skillnaden i en kronisk situation var större 

erfarenhet och kunskap utifrån deras individuella situation.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelse och behov när en 

familjemedlem var drabbad av en psykos. Resultatet visade att familjen hamnade i en mycket 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 17 

utsatt position där känslor av kris, skuld, skam och rädsla var vanliga. Betydelsen av stöd från 

både sociala relationer och från sjukvården beskrevs som viktiga faktorer för att kunna 

hantera situationen och bevara goda relationer inom familjen. Hälso- och sjukvårdens 

väsentligaste uppgift i detta skede ansågs vara information, kunskap och stöd och att etablera 

en stabil relation emellan de olika parterna.  

När en familjemedlem drabbas av en psykos ställs det stora krav på familjen, detta innebär 

förändringar som kan medföra en krissituation för de drabbade. För att hantera krisen krävs 

det att familjen bildar sig en förståelse som leder till att de förändringar dem står inför mynnar 

ut i acceptans. Enligt Reed (2008) påverkas också familjen vid en psykos, speciellt vid det 

första insjuknandet. Vanliga känslor som synliggörs i detta skede är stress, nervositet och 

förvirring orsakat av den drabbades förändrade beteende och negativa symtom. I resultatet 

framgår att familjen bör finna copingstrategier för att kunna anpassa sig till deras nya 

livssituation. Strategierna tar lång tid att finna och utvecklingskurvan är under ständig 

förändring genom hela sjukdomsförloppet. I en studie av Onwumere, Bebbington och Kuipers 

(2011) beskrivs vikten av att arbeta utifrån familjeinterventioner som bland annat innehåller 

utbildning, stressreduktion och strukturerad problemlösning. Genom dessa interventioner är 

målet att stödja familjen i deras nya vårdande roller, förbättra copingstrategierna och 

minimera risken för återfall hos de drabbade. Sjuksköterskan som ofta beskrivs som spindeln i 

nätet behöver utbildas i dessa interventioner för att kunna anpassa programmet utifrån de 

närstående. På så vis kan ett känslomässigt stöd etableras och de närstående finner ett forum 

där de kan uttrycka känslor, behov och framtidsutsikter. Stödinsatserna anpassas utifrån 

familjen eftersom behoven ser olika ut vid insjuknade och ett kroniskt tillstånd.  

Skuld, skam och rädsla kan kopplas samman med känslor som familjemedlemmar upplever i 

denna livsomställande situation. Skulden härstammar från känslan av att inte funnits 

närvarande för den drabbade och känslan av skam uppstå till följd av samhällets attityd 

gentemot psykisk sjukdom. Turner, Bernard, Birchwood, Jackson och Jones (2013) belyser 

relationen mellan psykossjukdom och skam. Begreppet skam kan definieras som en del av det 

sociala samspelet och varnar oss för negativa tankemönster gällande andra individer. Även 

individer drabbade av psykossjukdom upplever känslor av skam och dessa tankar grundas i 

samhällets attityder i relation med psykisk sjukdom. Attityder kan i värsta fall leda till ett 

negativt synsätt i frågor som har sitt ursprung psykisk ohälsa. Sjuksköterskan måste sprida 

information och kunskap om dessa frågor i arbetet mot ett attitydfritt samhälle, där psykisk 
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sjukdom inte ska ses som galenskap utan som vilken annan somatisk sjukdom som helst.  

Familjerelationerna är en väsentlig del i behandlingen av psykossjukdom, eftersom de generar 

stöd, uppmärksamhet och känslomässiga band för den drabbade. När en diagnos ställs sker ett 

paradigmskifte i familjen och närstående övergår från att endast vara familjemedlem till att 

också vara vårdare. I detta skede påverkas även relationerna vilket både kan ses som positivt 

eller negativt beroende på hur situationen utvecklas. Resultatet redogör även symtomens 

betydelse i frågor som gäller relationer. Harvey, Burns, Fahy, Manley och Tattan (2001) 

beskriver att symtom inte utgör lika stor påverkan på relationer i familjen som tidigare studier 

visat. Vad som påverkar familjen relaterar istället till hur länge psykossjukdomen har varit en 

del i familjelivet och hur den drabbades sociala funktioner har påverkats. Denna 

litteraturöversikt belyser även syskon till den drabbade och hur psykossjukdomen påverkar 

dem. Enligt Bowman, Alvarez-Jimenez, Wade, McGorry och Howie (2013) är 

syskonrelationer av längre karaktär och via dessa relationer skapas kamratskap, emotionellt- 

och praktiskt stöd. Utifrån detta i kombination med utvecklingsteorier utgör syskonrelationer 

en avgörande roll för utvecklingen under tonåren och de tidiga vuxenåren. Genom detta växer 

en förståelse fram i hur viktiga relationerna mellan syskon är, eftersom psykossjukdom kan 

påverka dessa relationer. Som sjuksköterska är det viktigt att se till att den drabbade bevarar 

relationen med närstående eftersom de är väsentliga för behandlingen. Eftersom familjen är en 

stor del av behandlingen är det betydelsefullt som sjuksköterska att bilda en relation med 

syskon till de drabbade för att kunna hjälpa dem. Alla individer är unika och därför måste 

interventionerna i familjen anpassas utifrån individen. Sjuksköterskan måste därför avläsa 

familjens behov och ge rekommendationer som passar just dem, eftersom alla individer inte 

uppskattar exempelvis gruppsamtal.  

Stöd är en av de viktigaste grundstenarna för alla individer oavsett vilken situation denne 

befinner sig i. I familjer där en familjemedlem är drabbad av en psykossjukdom är stödet mer 

angeläget och väsentligt för att bevara goda relationer i hushållet. O’Callaghan et al. (2010) 

belyser vikten av stöd för den drabbade i mötet med vården. Genom att ha ett etablerat 

nätverk för stöd, upplever den drabbade att möjlighet för hjälp finns och på så vis uppsöks 

vård tidigare än i motsatta fall. Resultatet av denna litteraturöversikt redovisar att stödgrupper 

upplevs som stärkande av familjebanden och genererar förståelse av att de inte är ensamma i 

denna situation. Chien och Norman (2009) menar att stödgrupper för familj med 

familjemedlem med allvarlig psykisk sjukdom grundas i stress- och sårbarhetsmodellen. 
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Stödgruppernas mål är att få familjen att finna copingstrategier som minskar risken för stress 

vid intag på avdelning och stressen av att vårda en närstående med psykisk sjukdom. 

Grupperna är empatiskt uppbyggda och mötena vilar på den teoretiska utgångspunkten: 

handling före samtal. Efter att ha deltagit i dessa möten upplever vissa en omvärdering i sin 

roll som vårdare samt större förståelse för sjukvårdsystemet. Stödet är som tidigare nämnt en 

viktig faktor för god relation, vem som ger stöd är inte de väsentliga utan att möjlighet för 

stöd finns både för den drabbade och familjen. Reed (2008) tillkännager att en av 

sjusköterskans viktigaste arbetsuppgift är att stödja familjen till den drabbade. Sjuksköterskan 

genomför detta genom att stödja familjens resurser och lära dem tekniker att hantera kris och 

problem samt kommunicera.  

Information och kunskap beskrivs av många som viktiga delar i vägen mot förståelse av en 

diagnos. Sjuksköterskan har i detta skede en avgörande roll i hur information tilldelas och blir 

förstådd för dessa individer. Svenska sjuksköterskeförbundet (2005) belyser vikten av ICN:s 

etiska kod som beskriver fyra områden relaterad till etiskt handlande inom yrkesutövningen. I 

dessa områden beskrivs bland annat sjuksköterskans förmåga att kunna ge och ta emot 

information, för att bygga upp en vårdallians mellan hela nätverket. Reed (2008) tydliggör att 

sjuksköterskan erhåller en viktig roll för de drabbade och bör påbörja familjeinterventioner så 

tidigt som möjligt vid insjuknande. Eftersom sjuksköterskan ofta är den första kontakten den 

drabbade har med vården är det betydelsefullt att bilda en god relation, för att skapa bästa 

möjliga utgångspunkt. Detta stöds av Pringle (2013) som beskriver vikten av att 

individualisera mötet, vilket genomförs för att etablera en god servicekontakt mellan den 

drabbade och vården. För att sjuksköterskan ska kunna individualisera mötet krävs goda 

kommunikativa egenskaper som ger patienten och familjen utrymme att uttrycka sina egna 

känslor och behov. Kommunikation handlar inte enbart om att vara verbal utan även att tyda 

kroppsspråk samt vara en aktiv lyssnare. Detta går att jämföra med Travelbees 

omvårdnadsteori som beskriver kommunikation som ett av sjusköterskans viktigaste redskap i 

kampen att bilda en mellanmänsklig relation (Kirkevold, 2000, s.134-136). Sjuksköterskan 

kan använda sig av olika strategier för att skapa en god vårdrelation exempelvis: vara 

förstående, vänskaplig, öppen, närvarande och arbeta konfidentiellt. Vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient inkluderar även utbildning i diagnos och framförallt tillgodose ett 

professionellt stöd. I sjuksköterskans profession ingår ett ansvar för den drabbades familj.   

En vanlig familjecentrerad metod inom psykosbehandling är psykosocial intervention där 
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målet är att utvinna en förståelse för sjukdomstillståndet både för den drabbade och familjen. 

Denna utbildning kan minska risken för återfall och kan påverka den drabbade till större 

delaktighet i rehabiliteringen (Van Dusseldorp, Goossens & Van Achterberg, 2011). För att 

sjuksköterskan ska kunna uppfylla professionen krävs det att det finns inneliggande 

kompetens som härstammar från givna riktlinjer. I Sverige ska sjuksköterskan arbeta utifrån 

en speciellt framtagen kompetensbeskrivning, som innehåller viktiga delar för att åstadkomma 

adekvat vård i landet. Kompetensbeskrivningen omfattar tre olika arbetsområden; kunskap, 

utbildning och ledarskap som ska genomsyras av helhetssyn och etiskt förhållningssätt. 

Utifrån detta beskrivs även vikten av att ta tillvara på kunskap och erfarenheter hos den 

drabbade och dennes närstående (Socialstyrelsen, 2005). 

Slutsats 

Familjemedlemmar har en betydelsefull roll för den drabbade vid psykossjukdom och även 

för sjuksköterskan eftersom de sitter inne på värdefull information och förståelse om den 

drabbade. Därför är det viktigt som sjuksköterska att uppmärksamma hela familjens situation 

och ge alla parterna information, kunskap och stöd. Dessutom behöver även sjuksköterskan 

stöd för att kunna genomföra sitt arbete på bästa möjliga vis och handledning i frågor gällande 

familjens upplevelse och behov. I denna studie framkom att närstående ibland förbises och de 

ges inte tillräckligt med information för att kunna hantera situationen. Därför är detta ett ämne 

värt att belysa eftersom de närstående är en väsentlig del av vården och drabbas i lika hög 

grad som den sjuke. Framtida forskning bör enligt författarna fokusera mer på stödgruppernas 

betydelse och om deras utformning är väl anpassade utifrån de närståendes behov. Genom att 

få en insikt om hur välfungerande stödgrupperna är eller inte är kan det på så vis bli lättare att 

utforma stödgrupper utifrån närståendes behov.  

Acknowledgement 

Ett stort tack till vår handledare Ylva Rönngren för vägledning och inspiration under dessa 

intensiva veckor.  

  



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 21 

Referenslista 
*Addington, J., Coldham, E-L., Jones, B., Ko, T., & Addington, D. (2003). The first episode 

of psychosis: the experience of relatives. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108, (4), 285-289. 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B.-I. (2011). Familj och sociala relationer. I Friberg, 

F., & Öhlén, J. (Red.), Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt, (68-87). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Bowman, S., Alvarez-Jimenez, M., Wade, D., McGorry, P., & Howie, L. (2013). Forgotten 

family members: the importance of siblings in early psychosis. Early Intervention in 

Psychiatry.  

*Cadario, E., Stanton, J., Nicholls., Crengle, S., Wouldes, T., Gillard, M., & Merry, S-N. 

(2011). A qualitative investigation of first-episode psychosis in adolescents. Clinical Child 

Psychology and Psychiatry. 17, (1), 81-102. 

Chien, W-T., & Norman, I. (2009). The effectiveness and active ingredients of mutual support 

groups for family caregivers of people with psychotic disorders: A literature review. 

International Journal of Nursing Studies. 46, (12), 1604-1623. 

Cullberg, J. (2007). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

Cullberg, J. (2004). Psykoser- ett integrerat perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. 

*Ewertzon, M., Andershed, B., Svensson, E., & Lützén, K. (2011). Family members’ 

expectation of the psychiatric healthcare professionals’ approach towards them. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing. 18, (2), 146-157. 

*Ewertzon, M., Cronqvist, A., Lützén, K., & Andershed, B. (2012). A Lonely life Journey 

Bordered with Struggle: Being a Sibling of an Individual with Psychosis. Issues in Mental 

Health Nursing. 33, (3), 157-164. 

*Ewertzon, M., Lützén, K., Svensson, E., & Andershed, B. (2010). Family members’ 

involvment in psychiatric care: experiences of the health professionals’ approach and feeling 

of alienation. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 17, (5), 422-432. 

*Ferriter, M., & Huband, N. (2003). Experiences of parents with a son or daughter suffering 

from schizophrenia. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 10, (5), 552-560. 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 22 

Fisher, H-L., Jones, P-B., Fearon, P., Craig, T-K., Dazzan, P., Morgan, K., Hutchinson, G., 

Doody, G-A., Mcmuffin, P., Leff, J., Murray, R-M., & Morgan, C. (2010). The varying 

impact of type, timing and frequency of exposure to childhood adversity on its association 

with adult psychotic disorder. Psychological Medicine. 40, (12), 1967-1978. 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I Friberg, F. (Red.), Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten, (121-132). Lund: Studentlitteratur AB. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (Red.), Dags för uppsats- 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, (133-143). Lund: Studentlitteratur AB. 

*Gerson, R., Davidson, L., Booty, A., Wong, C., McGlashan, T., Malespina, D., Pincus, H-

A., & Corcoran, C. (2009). Families’ Experience With Seeking Treatment for Recent-Onset 

Psychosis. Psychiatric services, 6, (60), 812-816. 

*González-Blanch, C., Martin-Munoz, V., Pardo-Garcia, G., Martinez-Garcia, O., Álvarez-

Jiménez, M., Rodriguez-Sánchez, J-M., Vázquez-Barquero, J-L., & Crespo-Facorro, B. 

(2010). Effects of Family Psychoeducation on Expressed Emotion and Burden of Care in 

First-Episode Psychosis: A Prospective Observational Study. The Spanish Journal of 

Psychology, 13, (1), 389-395. 

Harvey, K., Burns, T., Fahy, T., Manley, C., & Tattan, T. (2001). Relatives of patients with 

severe psychotic illness: factors that influence appraisal of caregiving and psychological 

distress. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 36, (9), 456-461. 

 

*Hjärthag, F., Helldin, L., Karilampi, U., & Norlander, T. (2010). Illness-related for the 

family burden of relatives to patients with psychotic illness. Social  Psychiatric Epidemiology. 

45, (2),  275-283. 

*Hultsjö, S., Berterö, C., & Hjelm, K. (2009). Foreign-born and Swedish-born families’ 

perceptions of psychosis care. International Journal of Mental Health Nursing. 18, (1), 62-71. 

Johansson, A., & Andershed, B. (2012). En balansgång på slak lina-föräldrars erfarenheter. I 

Syrén, S., & Lützén, K. (Red.), Att leva med psykisk ohälsa – ett närståendeperspektiv, (89-

101). Lund: Studentlitteratur AB. 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 23 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Klapheck, K., Lincoln, T-M., & Bock, T. (2014).  Meaning of psychoses as perceived by 

patients, their relatives and clinicians.  Psychiatric Research.  215, (3), 760-765.  

*Lobban, F., Glentworth, D., Haddock, G., Wainwright, L., Clancy, A., & Bentley, R. (2011). 

The views of relatives of young people with psychosis on how to design a Relatives 

Education and Coping Toolkit (REACT). Journal of Mental Health. 20, (6), 567-579. 

Malm, U., Lindström, E., & Wiselgren, I-M. (2009). Schizofrena syndrom och likartade 

psykoser. I Herlofson, J., Ekselius, L., Lundh, L-G., Lundin, A., Mårtensson, B., & Åsberg, 

M. (Red.), Psykiatri, (283-304). Lund: Studentlitteratur AB. 

Mattsson, M. (2010). Psykoser. I Skärsäter, I. (Red.) Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på 

grundläggande nivå, (96-119). Lund: Studentlitteratur AB. 

*McCann, T., Lubman, D., & Clark, E. (2011). Primary caregivers’ satisfaction with 

clinicians’ response to them as informal carers of young people with first-episode psychosis: a 

qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 21, (1-2), 224-231. 

O’Callaghan, E., Turner, N., Renwick, L., Jackson, D., Sutton, M., Foley, S-D., McWilliams, 

S., Behan, C., Fetherstone, A., & Kinsella, A. (2010). First episode psychosis and the trail to 

secondary care: help-seeking and health-system delays. Social Psychiatry Epidemiology. 45, 

(3), 381-391. 

Onwumere, J., Bebbington, P., & Kuipers, E. (2011). Family interventions in early psychosis: 

specificity and effectiveness. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 20, (2), 113-119. 

Ottosson, H., & Ottosson, J-O. (2007). Psykiatriboken. Stockholm: Liber AB. 

Pilhammar, E. (2012) Etnografi. I Granskär, M., & Höglund.-Nielsen, B. (red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården, (57-73). Lund: Studentlitteratur AB. 

Polit, D., & Beck, C. (2012). Nursing research- generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Pringle, R. (2013). Psychosis and schizophrenia: a mental health nurse’s perspective. Better 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 24 

Practice. 11, (10), 505-509. 

Reed, S-I. (2008). First-episode psychosis: A literature review. International Journal of 

Mental Health Nursing. 17, (2), 85-91 

*Sin, J., Moone, N., Harris, P., Scully, E., & Wellman, N. (2012). Understanding the 

experiences and service needs of siblings individuals with first-episode psychosis: a 

phenomenological study. Early Intervention in Psychiatry, 6, (1), 53-59. 

*Sin, J., Moone, N., & Wellman, N. (2005). Developing services for the carers of young 

adults with early-onset psychosis – listening to their experiences and needs. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 12, (5), 589-587. 

Socialstyrelsen (2003). Vård och stöd till patienter med schizofreni-en kunskapsöversikt. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad: 2014-03-09. 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10636/2003-110-

12_200311013.pdf 

Socialstyrelsen (2005). Kompetens beskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad: 2014-03-05. 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf 

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapporten. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad: 2013-12-

18. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/Documents/6_Psykosociala.pdf 

Socialstyrelsen (2013a). Folkhälsa i Sverige. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad: 2013-12-

18. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19032/2013-3-26.pdf  

Socialstyrelsen (2013b). Psykisk ohälsa bland unga - Underlagsrapport till Barns och ungas 

hälsa, vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad: 2014-01-15. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf 

SoL 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Riksdagen. Hämtad: 2014-03-09. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10636/2003-110-12_200311013.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10636/2003-110-12_200311013.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19032/2013-3-26.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/


MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 25 

Svensk sjuksköterskeförening (2005). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening – SSF. Hämtad: 2014-03-02. 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf 

Topor, A., & Borg, M. (2009). Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur AB. 

*Treanor, L., Lobban, F., & Barrowclough, C. (2013). Relatives’ responses to psychosis: An 

exploratory investigation of low expressed emotion relatives. The British Psychological 

Society. 86, (2), 197-211. 

Turner, M-H., Bernard, M., Birchwood, M., Jackson, C., & Jones, C. (2013). The contribution 

of shame to post-psychotic trauma. British Journal of Clinical Psychology. 52, (2), 162-182. 

Van Dusseldorp, L., Goossens, P., & Van Achterberg, T. (2011). Mental Health Nursing and 

First Episode Psychosis. Issues in Mental Health Nursing. 32, (1), 2-19. 

Walton.-Moss, B., Gerson, L., & Rose, L. (2005). Effects of mental illness on family quality 

of life. Issues in Mental Health Nursing, 26, (6), 627-42. 

Willman, A., Stoltz, P & Bahtsevani, C. (2006). Evidentsbaserad omårdnad – en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB. 

Wong, C., Davidson, L., McGlashan, T., Gerson, R., Malaspina, D., & Corcoran, C. (2008). 

Comparable family burden in families of clinical high-risk and recent-onset psychosis 

patients. Early Interventions in Psychiatry. 2, (4), 256-261. 

Östlundh, L. (2012) Informationssökning. I Friberg, F. (red.), Dags för uppsats – vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten, (57-79). Lund: Studentlitteratur AB.  

Östman, M. (2004). Family burden and participation in care: differences between relatives of 

patients admitted to psychiatric care for the first time and relatives of re-admitted patients. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 11, (5), 608-613. 

  

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf


MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 26 

Bilagor 
Tabell 2. Inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultatet Kvalitet 

Addington et 

al 

2003 

Kanada 

Undersöka oro 

och hur detta 

påverkar 

familjen vid en 

psykos 

Kvantitativ 

studie 

238 Frågeformulär  

som utgick ifrån 

olika 

skattningsskalor 

Resultatet visar 

att familjen 

relaterar 

diagnosen till 

deras välmående 

31p 

76% 

Grad 2 

Cadario 

et al 

2011 

Nya Zeeland 

Hur närstående 

och den drabbade 

upplever 

psykosen och 

vården 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

24 (1) Semistrukturerade 

narritativa 

intervjuer 

Hur deltagarna 

upplevde vården 

var skiftande men 

alla blev 

känslomässigt 

påverkade av den 

nya 

livssituationen 

Medel 

Ewertzon, et 

al 

2012 

Sverige 

 

Undersöka hur 

syskon som gått i 

stödgupp 

upplever sin 

situation. 

Induktiv 

kvalitativ 

innehållsanalys 

13 Fokusgrupper som 

startade med en 

öppen fråga och 

avslutades med ett 

frågeformulär 

Syskonen 

upplever en 

livsresa kantad av 

existentiella 

tankar, osäkerhet 

inför syskonets 

sjukdom samt 

informationsbrist 

Medel 

Ewertzon et 

al 

2011 

Sverige 

Undersöka 

aspekter 

närstående anser 

vara 

betydelsefulla i 

vårdrelationen 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

(induktiv, 

deduktiv) 

69 Frågeformulär med 

2 öppna frågor 

Tre viktiga 

aspekter 

framkom: 

öppenhet, 

bekräftelse och 

samarbete 

Hög 

Ewertzon et 

al 

2010 

Sverige 

Närståendes 

upplevelse av 

den psykiatriska 

vården 

Kvantitativ 

studie, som utgår 

ifrån median och 

kvartiler 

69 Frågeformulär Relationen mellan 

närstående och 

vårdpersonal 

Medel 

Ferriter & 

Huband 

2003 

England 

Föräldrars 

upplevelse av att 

leva med en son 

eller en dotter 

som lider av 

schizofreni 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie 

22 

(framgår 

ej) 

Intervju bestående 

av frågekort 

De vanligaste 

reaktionerna var 

stress, saknad och 

rädsla. 

38p 

93% 

Grad 1 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 27 

Gerson 

et al 

2009 

USA 

Familjens 

upplevelse av att 

söka vård 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

13 Intervju med 

öppna frågor 

Viktigt med 

utbildning, 

information och 

stöd till familjen 

Medel 

Gonzalez 

Blanch  

et al 

2010 

Spanien 

Studera 

familjebördan i 

relation till 

uttryckta känslor 

Kvantitativ 

prospektiv studie 

23 Semi-strukturerade 

intervjuer 

Resultatet visar 

höga värden 

uttryckta känslor 

och låga vården 

av familjebörda 

36p  

88 % 

Grad 1 

Hjärthag 

et al 

2010 

Sverige 

Undersöka 

relationen mellan 

familjebördan 

och symtom, 

funktion och 

kognition 

Kvantitativ 

explorativ studie 

164 (65, 

40 %) 

Ett frågeformulär 

som utgår från 

närstående till 

psykisk sjuka 

Familjebördan 

kan knytas 

samman med de 

tre nämnda 

faktorerna, men 

även andra 

faktorer kan vara 

inblandade 

30p 

73 % 

Grad 2 

Hultsjö et al 

2009 

Sverige 

Beskriva 

utlandsfödda och 

svenskfödda 

familjers 

perspektiv av 

psykos vård 

Kvalitativ 

fenomenografisk 

studie 

26 

(framgår 

ej) 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervju guide 

I resultatet 

framgår 3 

beskrivande 

kategorier. 

Ansvar, tillgång 

till vård och 

attityder 

Hög 

Lobban 

et al 

2011 

England 

Närståendes 

uppfattning vad 

en självhjälps- 

manual ska 

innehålla 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

23 Fokusgrupper som 

utgick ifrån sex 

teman 

Vad en 

självhjälpsmanual 

ska innehålla är: 

information, 

krishantering och 

rättigheter 

Medel 

MacCann et 

al 

2011 

Austarlien 

Undersöka hur 

familjen som 

vårdare upplever 

vården vid 

insjuknande vid 

psykos 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

20 

(framgår 

ej) 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

I resultatet 

framgår att stöd 

tillgodoses men 

att de kände sig 

undervärderade 

och att deras roll 

inte togs seriöst 

Medel 

Sin et al 

2012 

England 

Undersöka 

syskons 

upplevelse och 

behov vid första 

gångs psykos 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

31 

(framgår 

ej) 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Resultatet 

beskriver 

blandade 

upplevelser, bland 

annat känslor av 

sorg och 

Medel 



MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Campus Sundsvall 
 

 28 

ensamhet samt 

betydelsen av 

copingstrategier 

Sin et al 

2005 

England 

Familjens 

upplevelse av att 

vårda en ung 

vuxen vid första 

gångs psykos 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

11 (4) Semistrukturerade 

intervjuer med ett 

intervjuschema 

Familjen 

upplevde stöd och 

osynlighet i frågor 

om vården 

Medel 

Treanor  

et al 

2013 

England 

Undersöka hur 

lågt EE 

(uttryckta 

känslor) relaterar 

till att ha en 

familjemedlem 

med psykos 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

14 Semistrukturerade 

intervjuer 

Vanliga 

upplevelser var 

stress, lära sig att 
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