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Abstrakt 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället. När en individ drabbas av 

psykos ställer det stora krav på hela familjen. Det är av stor vikt att sjuksköterskor i mötet 

med patient och dess närstående visar kunskap och förståelse för hur sjukvården påverkar 

hela familjen. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt där 13 stycken, för syftet relevanta,  

vetenskapliga artiklar har granskats och samanställts för att därefter inkluderades i 

resultatet. 

Syfte: Att belysa närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som drabbats av 

psykossjukdom. 

Resultat: Fem huvudteman kunde identifieras: Känlsa av chock, förvirring och sorg över 

diagnosbeskedet, kamp för delaktighet i vården, strategier för att klara vardagen, 

känslomässig berg- och dalbana samt hitta ny mening i livet. 

Diskussion: Familjerna behöver mer kunskap kring psykossjukdom, de behöver bli 

inkluderade i vården redan i ett tidigt skede för att känna sig delaktiga och som en resurs för 

den sjuke. Familjemedlemmarna behöver få stöd i hur de skall hantera sin egna psykiskt 

påfrestande situation.  

Slutsats: Familjerna upplever utanförskap av samhället och vården. Ett systemteoretiskt 

synsätt kan hjälpa sjuksköterskan att se familjen som en helhet och familjemedlemmarna kan 

då få stöd i situationen, vilket kan leda till att familjen känner sig accepterade. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, närstående, psykisk ohälsa, psykos, systemteoretiskt synsätt, 

upplevelser. 
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Begreppet psykisk ohälsa används ofta som ett samlingsnamn för alla former och nivåer av 

psykiska sjukdomar, psykiska störningar och upplevelser av psykiska besvär. Psykisk ohälsa 

kan också definiera olika upplevelser av psykiskt lidande som inte behöver vara förenliga 

med kriterier för en psykiatrisk diagnos. Psykisk ohälsa kan ses som ett normalt 

förekommande fenomen i människans liv men som av olika anledningar stegrats till den 

grad att det stör och påverkar det dagliga livet på ett negativt sätt (Hedelin, 2006 s.63). En 

stressad vardag med små möjligheter till avkoppling och självbestämmande, ekonomiska 

svårigheter samt brist på socialt stöd är exempel på faktorer som ökar risken för att insjukna 

i psykisk ohälsa (Skärsäter, 2011 s.17). 

Bakgrund 

Enligt Folkhälsorapporten (2009) är det mycket som pekar på att den psykiska hälsan 

försämras, särskilt bland unga personer och det är vanligare bland kvinnor än män. Andelen 

självmordsförsök i Sverige bland unga har ökat dramatiskt och allt fler unga vårdas på 

sjukhus för depression eller ångest. Vart tredje besök inom primärvården i Sverige utgörs av 

personer som har någon form av psykisk ohälsa. Risken för utveckling av psykisk sjukdom 

är 30 procent i befolkningen. Dessutom framkommer det att medellivslängden hos patienter 

med varaktig psykisk ohälsa är förkortad med 25-30 år jämfört med övriga befolkningen 

(Skärsäter, 2011 s.17-18).  

Psykiska symtom är avvikelser i upplevelser och beteenden, normala känslor såsom ångest, 

trötthet och nedstämdhet kommer alltmer frekvent och med ett starkare uttryck, då en 

människa lider av psykisk ohälsa. Men även helt nya symtom kan uppkomma såsom 

hetsätning, hallucinationer och tvångshandlingar. Psykisk ohälsa kan uppkomma från 

tidigare upplevelser eller genom störningar i hjärnans funktion, såsom tumörer, blödningar, 

infektioner, traumatiska hjärnskador och kärlsjukdomar är några exempel. Även alkohol och 

drogmissbruk, endokrina sjukdomar och syrebrist i hjärnan kan öka risken för att drabbas av 

psykisk ohälsa och psykisk sjukdom (Ottosson & Ottosson, 2010 s. 9-11).    

En förekommande psykisk sjukdom inom psykiatrin är psykossjukdom som innefattar 

diagnoserna schizofreni, schizoaffektiv störning och vanföreställningssyndrom (Cullberg, 

2004 s.293). Vid en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, 
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till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt 

att man hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att den 

drabbade får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende (1177 Vårdguiden, 

2013).  Då det gäller psykossjukdomar är situationen mer komplex än vid andra psyksiska 

tillstånd. Psykosutbrottet liksom återhämtningen och den framtida prognosen är i hög grad 

beroende av interaktionen av omgivningen samt sociala förhållanden (Cullberg, 2004 s.64). 

Vid många akuta insjuknande av psykos finner man en bestämd stressor som föregått 

psykosen och som haft betydelse för utlösningen. Det finns också de som långsamt insjuknat 

i psykos men där ingen bakomliggande stressor har kunnat spåras (Cullberg, 2004 s.93).  

Psykosdrabbade individer blir ofta omhändertagna av sina familjemedlemmar, och inte 

alltför sällan bor den drabbade tillsammans med den övriga familjen. De blir beroende av att 

ha familjen involverad i vardagslivet (Wai-chi Chan, 2011). Tidigare forskning tyder på att 

om en familjemedlem drabbas av psykossjukdom ställer det höga krav på de övriga i 

familjen. Sjukdomen kan förvärras över tid, vilket upplevs som en utmaning (Knudson & 

Coyle, 2002). En familjs vardagsliv handlar ofta om att hitta balansen mellan bevarandet av 

individens hälsa och familjens hälsa. Familjemedlemmarnas individuella hälsa är en 

nödvändig förutsättning och grunden för hela familjens välbefinnande. Att tillbringa tid 

tillsammans inom familjen är ett exempel på välbefinnande, detta förstärks av en vi-känsla 

som bygger på delade uppfattningar och ömsesidig respekt för varandra (Hedman 

Ahlström, 2006 s.86-88).    

 

Enligt Stuart (1991) definieras begreppet familj enligt följande: 

”Familjen är ett system eller enhet. Medlemmarna i familjen kanske är släkt men behöver 

inte vara det. De lever eventuellt tillsammans men inte nödvändigtvis. Det kan finnas 

barn men behöver inte göra det. Det finns förpliktelser och tillgivenhet mellan 

medlemmarna som också innefattar framtida åtaganden. Omsorgsfunktionen inom 

enheten innebär att värna om varandra, tillgodose föda och socialisera sina 

medlemmar”(s.40). 
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Ett annat begrepp som enligt tradition är förknippat med familj, blodsband, äktenskap eller 

samboförhållande är begreppet anhörig. Socialstyrelsen (2013) beskriver anhörig som en 

person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Begreppet närstående har däremot 

en bredare betydelse och relateras till en individs närmaste sociala nätverk (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014 s. 73). 

I sjuksköterskornas etiska kod framkommer sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden, vilket är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt 

att lindra lidande (Berggren, 2010 s.133). Sjuksköterskeyrket är komplext och den 

professionella sjuksköterskan måste ha den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, 

samt ett förhållningssätt som är relevant för att kunna utöva yrket på ett sätt som leder till 

god och patientsäker omvårdnad (Finnström, 2010 s.61). Sjuksköterskan behöver bygga upp 

en relation med patienten, relationen är en grund för omvårdnaden och en grundläggande 

förutsättning för patientens vård. Sjuksköterskan behöver även kunna hjälpa patienten att 

förstå tecken på eventuell sjukdom, förändringar i sjukdomen samt hur behandlingar och 

egenvård skall genomföras (Berg, 2010 s. 155). 

Under de senaste två till tre decennierna har familj och närstående i större utsträckning 

involverats i vården, men främst som en resurs för den sjuke och för personalen. Svenska 

sjuksköterskor i allmänhet anser att familjen är av stor betydelse i omvårdnaden, men 

huruvida detta även speglar den faktiska omvårdnaden är till stora delar outforskat 

(Benzein, Johansson, Franzén & Saveman, 2008). När familjen fokuseras som helhet och 

familjemedlemmarnas grad av involvering bestäms i en dialog mellan familjen och 

sjuksköterskan benämns detta som familjecentrerad omvårdnad.  Dialogen mellan 

sjuksköterskan och familjen präglas då av en icke-hierarkisk relation och fokuserar på att 

identifiera och frigöra familjens interna och externa resurser. Familjen ses då som ett system, 

vilket kallas systemteoretiskt synsätt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014 s. 70, 72). 

Systemteorin utgår ifrån uppfattningen av att mänskliga relationer utvecklas som ett system 

där alla delar påverkar varandra, och där helheten är mer än delarna. Det innebär i sin tur att 

förändringar i en del av systemet påverkar övriga delarna. För att förstå mänskligt beteende 

utifrån en systemteoretisk referensram, måste man ta hänsyn till hela människan och 

betrakta denne i sitt totala samanhang (Öquist, 2003 s.17). Om en familjemedlem blir sjuk så 
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påverkar det den övriga familjen på ett övergripande sätt. Familjens struktur och funktion 

förändras och det krävs ofta nya sätt att ta sig an vardagslivet. Många vuxna barn eller äldre 

makar tar ett stort omvårdnadsansvar för sin närstående. Trots den tillfredsställelse många 

känner av att hjälpa sin sjuka närstående, kan belastningen bli så stor att de själva drabbas av 

ohälsa och deras egna livsbetingelser begränsas. (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014 s. 76, 

78). 

Patienter och närstående uttrycker ofta hur viktigt och centralt de tycker att mötet med 

vården är. Mötet mellan patient, närstående och vårdgivare är en viktig del inom 

omvårdnadsarbetet. Vilken typ av bemötande patient och närstående får har stor betydelse 

för hur omvårdnaden kommer att gestaltas. Ett felaktigt bemötande kan få ödesdigra 

konsekvenser för både patienter och närstående. Bemötande handlar till stor del om hur, vart 

och när samtal utformas och genomförs, hur vårdpersonalen uttycker sig i form av tal, skrift, 

ögonkontakt samt kroppsspråk. Bemötande omfattar även människosyn och denna påverkar 

hur vården utförs (Fossum, 2007 s. 25-40). 

Sjuksköterskans människosyn utgör tillsammans med rådande vårdideologi och 

vetensskapssyn ett viktigt grundval för den professionella vården. Därför är det av 

avgörande betydelse att varje sjuksköterska klargör för sig själv vilken människosyn som 

ligger till grund för hennes handlingar. Den humanistiska människosynen brukar benämnas 

som en motpol till den naturalistiska människosynen, där man ser människan som en del av 

naturen. Inom humanismen ser man istället människan som inte bara en del av naturen utan 

som en varelse höjd över naturen. Dessutom kan man inte som naturalisterna, se en 

människa som något uppdelat i delar, utan som en helhet. För att kunna betrakta människan 

som en helhet måste alla sammanhang som människan ingår i beaktas, exempelvis familj, 

arbete och vänner. Varje människa, oavsett ålder, funktionsduglighet, hudfärg eller social 

position är ovärderlig och därmed värdig en god hälsa. I vården ska personalen betrakta 

patienten som en helhet och alltid se patienten som ett mål i sig (Birkler, 2007 s. 121-125). 

Trots utveckling inom psykiatrisk vård har livskvaliteten inte ökat bland personer med 

varaktiga psykiska funktionsnedsättningar (Skärsäter, 2011 s.18). Svenska sjuksköterskor i 

allmänhet anser att familjen har en mycket stor betydelse i omvårdnaden, samt att familjen 

ses som en resurs för den sjuke och för personalen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014 s. 70). 
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Patienter och närstående uttrycker dessutom ofta hur viktigt och centralt de tycker att mötet 

med vården är och att ett felaktigt bemötande kan få ödesdigra konsekvenser för både 

patienter och närstående (Fossum, 2007 s. 25-40). Mycket pekar mot att mer intresse och 

energi i vård och omvårdnad behöver riktas mot familjen. För att lindra lidande och 

förhindra framtida psykisk ohälsa (Hedman Ahlström, 2006 s.86-88, 94-97). 

Problemformulering 

Psykosdrabbade individer blir ofta omhändertagna av sina familjemedlemmar, de blir 

beroende av att ha familjen involverad i vardagslivet (Wai-chi Chan, 2011) och tidigare 

forskning tyder på att höga krav ställs på övriga familjemedlemmarna när en individ 

drabbas av psykossjukdom (Knudson & Coyle, 2002).  

Patienter och närstående upplever att mötet med vården är av stor vikt. Vilken typ av 

bemötande patient och närstående får har stor betydelse för hur omvårdnaden kommer att 

gestaltas och ett felaktigt bemötande kan påverka patienter och närstående på ett negativt 

sätt. 
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Syfte 

Att belysa närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som drabbats av 

psykossjukdom. 

Metod 

Denna uppsats bygger på en litteraturstudie. En litteratustudie handlar om att skapa 

översikt över kunskapsläget över ett visst omvårdnadsrelaterat område, eller om ett problem 

inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Det innebär att ta reda på befintlig forskning för 

att få en uppfattning om vad som studerats (Fridberg, 2012 s.127-132). Syftet med en 

litteraturstudie är att få en bild av forskningsläge och underlag för att bedriva 

evidensbaserad vård (Rosén, 2012 s. 429).  

Design 

Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar med övervägande kvalitativa ansatser, för 

att beskriva familjens upplevelse av att leva med en psykossjuk familjemedlem. Denna 

design valdes eftersom målet var att fånga närståendes upplevelser och erfarenheter. Med 

kvalitativa studier som utgångspunkt kan vi bättre förstå vad lidande innebär, hur patienters 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan mätas (Rosén, 2012 s. 429).  

Inklusions – och exklusionskriterier 

För att få ett tydligt avgränsat resultat i litteraturstudien använder man sig av inklusions- 

och exklusionskriterier (Fridberg, 2012 s.127-132). Inklusionskriterierna för denna 

litteraturstudies artiklar var att de skulle vara skrivna på engelska, belysa upplevelser och 

beskriva erfarenheter ur ett närstående perspektiv samt innehålla någon av de tre diagnoser 

som innefattar psykossjukdom. Exklusionskriterierna var de artiklarna som utgick från ett 

patientperspektiv eller ett sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna skulle inte heller belysa 

erfarenheter kring postpartumpsykos eller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).  

Litteratursökning 

Datainsamlingen initierades med en bred databassökning. Med utgångspunkt från syftet 

försökte en del ämnesord identifieras för att representera syftet på lämpligt sätt, dessa 

ämnesord översattes sedan på Karolinska Institutets hemsida till så kallade MeSH-termer, 

som kan beskrivas som sökord. Mesh: Family, psychosis och psychotic. Även ordet Experiences 

användes som ett fritext ord i sökningen. Dessa sökord användes i olika kombinationer i 
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databaserna PsykINFO, och Pubmed. Se tabeller nedan. Även sökning i databasen Cinahl 

gjordes, dock gav den sökningen endast artiklar som redan valts ut från Pubmed. Manuella 

sökningar gjordes utifrån referenslistor ur andra tidigare litteraturstudier, vilket tillförde 5 

artiklar.  

Sökningen resulterade i en mängd artiklar och många av dem återkom i de olika 

databaserna. Först lästes artiklarnas titlar för att få en första uppfattning om vad de handlade 

om, titlarna som ej ansågs relevanta i förhållande till syftet valdes bort. Därefter lästes 

abstrakt på de kvarvarande artiklarna, vilket gav oss en djupare uppfattning i vad studierna 

kommit fram till. Artiklarna som då ej ansågs svara till syftet valdes bort. Därefter lästes 

resultaten på de artiklar som ansågs värda att granskas i sin helhet. Av dessa valdes 13 

artiklar för att användas i litteraturstudien.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar gjorda i PubMed 140908. 

Nummer Sökord Antal 

träffar 

 

Antal 

valda 

efter läst 

titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal 

inkluderade 

efter kvalitets-

granskning 

#1 Family  897068 - - - - 

#2 Experiences 124215 - - - - 

#3 Family experiences 34590 - - - - 

#4 Severe mental illness 50924 - - - - 

#5 Care givers 39042 - - - - 

#6 Psychosis 60100 - - - - 

#7 #1 and #5 and #6 261 36 2 0 - 

#8 #1 and #2 and #6 215 21 3 0 - 

#9 #3 and #5 and #6 35 16 9 6 4 

#10 #3 and #4 and #5 40 14 5 1 0 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar gjorda i psycINFO 140910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limits: 2002-2014 

 

Urval 

Artiklarna som valdes ut lästes sedan i sin helhet upprepade gånger och granskades. Som 

hjälp i granskningsprocessen användes SBU:s granskningsmall (se bilaga 1a) för att bedöma 

de kvalitativa artiklarnas kvalitet. Granskningsmallen har totalt 21 olika punkter som 

motsvarar totalt 21 poäng. Ett poängsystem utformades till hjälp för kvalitetsbestämningen. 

Låg kvalitet ansågs motsvara 7 poäng eller mindre, medel kvalitet motsvarade max 14 poäng 

och 15 poäng eller mer, motsvarade hög kvalitet (se bilaga 2). En kvantitativ artikel ingår i 

litteraturstudien och denna granskades utifrån SBUs granskningsmall för kvantitativa 

artiklar (se bilaga 1b).  

Nummer Sökord Antal  

träffar 

 

Antal 

valda 

efter 

läst titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal 

inkluderade 

efter kvalitets-

granskning 

#1 Family  192244 - - - - 

#2 Experiences 234468 - - - - 

#3 Family experience 39646 - - - - 

#4 Severe mental illness 5645 - - - - 

#5 Care givers 596 - - - - 

#6 Psychosis 18840 - - - - 

#7 #1 and #5 and #6 199 42 16 0 - 

#8 #3 and #6 480 93 28 7 4 

#9 #3 and #5 and #6 3 0 - - - 

#10 #3 and #4 and #5 1 0 - - - 
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Analys 

Artiklarna är analyserade ur ett induktivt perspektiv där fokus har lagts på studiernas 

resultat. En sammanställning av resultatet från varje studie gjordes genom att alla 13 

artiklarna lästes av oss båda. För att förstå sambanden av artiklarnas olika resultat användes 

kondensering. Med kondensering menas att meningsbärande enheterna lyfts ut ur texten 

med syfte att korta ner texten men enda behålla innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodades och kategoriserades för att få en känsla och uppfattning om vad 

artiklarna handlade om. Sedan identifierades huvudfynden och studierna kunde relateras till 

varandra. Fynden sorterades efter likheter och skillnader och därefter skapades teman och 

lämpliga rubriker kunde formuleras (Friberg, 2012 s.127-129). 

Etiska överväganden 

Innan arbetet påbörjas med att göra en litteraturstudie bör etiska överväganden göras. Etiska 

övervägande görs beträffande urval och presentation av resultat. God etik är en viktig aspekt 

i all vetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2013 s.69, 145). Genom de olika 

databassökningarna uppkom definitioner av psykisk ohälsa som funktionshindrade och 

handikappade (eng. Mental disability). Dessa ord kommer inte att användas i uppsatsen som 

en definition av psykisk ohälsa på grund av kränkning av dess autonomi. I övrigt kommer 

denna uppsats baseras på publicerade artiklar där etiska överväganden redan gjorts i 

studierna.  
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Resultat 

Resultaten baseras på 13 vetenskapliga artiklar. Tolv kvalitativa och en kvantitativ. 

Artiklarna är gjorda i USA, Irland, Sverige, Canada och UK. Resultatet presenteras utifrån 

fem huvudteman som framkom vid analys och kodning. Ytterligare information om 

artiklarna finns i bilaga 2. 

Känsla av chock, förvirring och sorg över diagnosbeskedet 

Närstående försöker ofta finna mening med psykossjukdomen och dess påverkan och de 

kämpar med att förstå psykosens beståndsdelar. Termen ”psykos” avslöjar inte hela 

sanningen, utan är ett brett spektrum av olika symtom. När en familjemedlem drabbas av 

psykossjukdom kan detta upplevas för närstående som frustrerande, snarare än ett lättande 

besked. Att leva med en psykossjukdom innebär för många en stor livsstilsförändring, därför 

kan de vara svårt för närstående att förstå förändringen, de har även svårt att skilja på 

psykotiska och normala episoder i sjukdomsförloppet. Familjemedlemmarna försöker finna 

svar på symptomen som den närstående uppvisar, men är rädd att en diagnos av schizofreni 

kan vara möjlig. Därför känner familjemedlemmarna både chock och lättnad när de får svar, 

dock blir det ofta en kamp i att komma i underfund med diagnosen (Mcauliffe, O´Connor & 

Meagher, 2014; Wainwright, Glentworth, Haddock, Bently & Lobban, 2014).  

I en studie av Pejlert (2001) misstänkte familjemedlemmarna att när psykossjukdomen 

yttrade sig första gången var förändringen i deras unga närståendes uppförande kopplad till 

tonårsbeteenden. När beteendet blev mer och mer avvikande insåg familjen att något inte 

stämde med deras unga familjemedlem. Oron som familjerna kände över det förändrade 

beteendet hos familjemedlemen fick dem att reagera och söka hjälp. Många beskriver hur 

chockerande beskedet om psykossjukdom var, detta orsakade förvirring, ilska, desperation 

och sorg hos de närstående. Sorg över att deras unga familjemedlem som tidigare varit 

lycklig med många vänner, nu hade förlorat vännerna och hoppet om en ljus framtid.  

En familjemedlem berättar att de aldrig fick information om sin närståendes diagnos eller 

om de ens fanns någon diagnos. Andra familjemedlemar upplevde däremot att de inte 

förstod diagnosen deras närstående fått, vilket skapade psykisk stress hos familjerna. 
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Närstående upplevde även att informationen de fick var svår att ta till sig, och sökte därför 

själv andra informationskällor för att uppnå mer kunskap. De upplevde svårigheter i att hitta 

passande aktiviteter till sin sjuke familjemedlem och önskade att vårdpersonalen kunde 

hjälpt dem med detta (Sin, Moone & Wellman, 2005).  

Efter att diagnosen var ett faktum kände familjerna sorg, ånger och förlust av deras 

närstående. Familjerna beskrev livet som tomt och med en ständig oro över att deras 

familjemedlem spenderade för mycket tid på egen hand och blev allt mer inbunden. De 

upplever skuld och beskyller sig själva för att inte ha insett tidigare att den närstående varit 

sjuk och de ifrågasätter om det var något i deras beteende som orsakat sjukdomen. Eftersom 

skuldkänslorna uppkom på grund av vårdens attityder och förutfattade meningar hade de 

svårt att vara delaktig i vården och ta itu med de psykiska svårigheter som familjerna själva 

upplevde. Psykossjukdomen påverkade de övriga familjemedlemmarna på ett emotionellt 

och socialt sätt, detta gjorde att framtiden kändes ovis och framtidsplanerna ändrades, 

framtiden de tidigare föreställt sig för sin närstående hade nu tagit en helt annan vändning 

(Mcauliffe, O´Connor & Meagher, 2014; McCann, Lubman & Clark, 2009; Pejlert, 2001; 

Wainwright, Glentworth, Haddock, Bently & Lobban, 2014).  

Familjerna berättar hur de tvekade innan de vågade prata om sin situation med andra, de 

hade svårt att uttrycka känslor på grund av minskat självförtroende som orsakats av 

omgivningens förutfattade meningar. Detta har gjort att de känner sig misslyckade som 

familj samt att de inte vågar ta tag i situationen. Känslan av ständig oro, ångest, förnedring 

och dålig självkänsla förvandlades till sorg och tankar om hur livet hade varit om den 

närstående aldrig blivit psykiskt sjuk (Mcauliffe, O´Connor & Meagher, 2014; Nyström & 

Svensson, 2004).  

Kamp för delaktighet i vården 

Familjerna betonar hur de fick kämpa för delaktighet i vården och menar att vårdpersonalen 

har hindrat dem från att aktivt delta i vården av deras närstående. De kände att vården inte 

var tillförlitlig, då personalen vid flera tillfällen inte hållit vad de lovat. Detta gjorde att de 

kände sig maktlösa, nedtryckta och ensamma. Familjerna kände ett utanförskap och ville 

vårda sin sjuke familjemedlem själva, samtidigt var de rädda för att en konfrontation skulle 
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leda till konflikt som kunde påverka den sjuke familjemedlems vård på ett negativt sätt 

(Ewertzon, Cronqvist, Lutzén & Andershed, 2012; Pejlert, 2001). 

Familjerna saknade information i hur sjukdomen kunde yttra sig samt hur de skulle hantera 

svåra situationer som sjukdomen kunde orsaka. De upplevde att vårdpersonalen visade för 

lite intresse till att ge dem information och stöd vilket ledde till svårigheter för familjerna att 

hantera situationen. De upplevde att när de väl fick informationen var den svår att ta till sig. 

Några familjer ansåg att de fick för lite eller ingen information alls, andra upplever att de fick 

för mycket på en gång. Familjerna anser att vårdpersonalen bör vara mer uppmärkssam på 

hur omfattande information som förmedlas. Familjerna upplevde även att bristen på 

information skapade rädsla över att den sjuke familjemedlemen skulle bli mer isolerad och 

inåtvänd. För lite information och kunskap kunde leda till att familjemedlemmarna inte 

förstod behovet av vård den sjuke behöver  (Ewertzon, Cronqvist, Lutzén & Andershed, 

2012; Pejlert, 2001). 

Närstående söker flitigt en diagnos, vilket de föreställer sig ska besvara deras frågor och 

hjälpa dem med information, resurser och hantering. De är dock inte medvetna om hur 

sjukdomen kommer att yttra sig och hur tillståndet kan förändras snabbt och de känner sig 

ofta vilsna i att förstå och hantera symtom, beteenden, medicinering samt biverkningar. 

Deras behov av att veta och få vara delaktig i vården är därför särskilt viktig i början av 

vårdvistelsen. Familjerna förväntar sig i detta läge att bli uppsökta och erbjudna information 

om diagnosen, vård och vårdplanering. De upplever att de har för lite kunskap om funktion 

och struktur i vården och de vet heller inte var de ska vända sig för att uppnå mer kunskap. 

Familjerna känner sig åsidosatta på grund av personalens brist på empati. De upplever en 

fientlig mur mellan sig själva och personalen, muren gjorde att familjerna kände att de själva 

var tvungna att ta allt ansvar av den sjuke familjemedlemmen, eller ge hela ansvaret till 

vårdpersonalen. Familjen kände även att vårdpersonalen hade för lite förståelse för deras 

tidigare upplevelser, samt att de i förväg verkade anta hur familjen upplevde den svåra 

situationen som de befann sig i (Mcauliffe, O´Connor & Meagher, 2014; Nyström & 

Svensson, 2004; Pejlert, 2001; Sin, Moone & Wellman, 2005; Treanor, Lobban & 

Barrowclough, 2013; Wainwright, Glentworth, Haddock, Bently & Lobban, 2014).   
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Att få stöd från den psykiatriska vården är något som familjerna värdesätter. 

Familjemedlemmarna upplevde mer stress när de inte ingick i vården av sin närstående. Att 

få tidigt kontakt, information och stöttning av vården i den akuta insjukningsfasen 

påverkade familjernas förmåga att hantera situationen. Att ha en psykiatrisköterska som är 

närvarande vid skrämmande händelser hos den sjuke, bidrar till att familjerna känner 

trygghet och stöttning. Familjerna känner en tillit och bygger en förtroendefull relation till 

psykiatrisköterskan samt känner att de kan dela med sig av sina upplevelser utan att bli 

dömda av förutfattade meningar. Genom att sjuksköterskan lyssnar avslappnat på familjens 

upplevelser bjuder detta in till kommunikation. När familjen och sjuksköterskan planerar 

vård och fritidsaktiviteter tillsammans, leder det till att familjen litar på att sjuksköterskan 

tar ansvar för den sjuke och dess behov. Detta verkar befria familjen från oro och emotionell 

börda. Närstående upplevde en trygghet i att sjuksköterskan kordinerade omvårdnaden i 

det akuta skedet vilket befriade dem från svåra beslut. När psykiatrisjuksköterskan skapar 

ett sammanhang kan familjen kommunicera och utbyta upplevelser och erfarenheter, detta 

gör att familjen känner sig starka och mer självständiga. (McCann, Lubman & Clark, 2009; 

Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006; Sjöblom, Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008).                          

Strategier för att klara vardagen 

Familjerna fann olika sätt för att hantera de svåra och stressade situationerna som 

psykossjukdomen medförde. Att söka och finna information hjälper familjerna att förstå och 

finna mening i sjukdomen. Många gånger lär sig familjen acceptera sjukdomens olika faser 

istället för att försöka förutse vad som skall hända härnäst. Acceptans för psykossjukdomen 

och dess konsekvenser kan sättas i relation med engagemanget familjer känner för att stötta 

sin sjuke familjemedlem (Treanor, Lobban & Barrowclough, 2013). 

 Närstående upplevde en lättnad med att gå till jobbet och få utföra så vardagliga rutiner 

som möjligt. De fann också vikten av att ta hand om sitt eget välmående och att det hade 

betydelse för hantering och bearbetning. Det visade sig att de närstående som hade svårt att 

hantera den stressiga situationen som diagnosen medförde även hade bristande kunskap 

kring sjukdomen och dess symtom. Det framkommer även att ålder, livskvalitet, yrke, 

ekonomi samt hur sjukdomen yttrar sig spelar roll för familjens stresshantering (Addington, 

Coldham, Jones, Ko & Addington, 2003; Treanor, Lobban & Barrowclough, 2013).   



14 
 

I en studie av Nyström & Svensson (2004) framkommer det att närstående har bristande 

kunskap om sjukdomen och om vart de skall vända sig för att få hjälp och stöd. En individ 

med psykossjukdom behöver mer än bara emotionell stöttning, det är mycket praktiska 

saker familjemedlemmarna behöver bistå med. Närstående upplever att de anstränger sig för 

att spela en stor roll i vården av deras familjemedlem. De hjälper den sjuke med det dagliga 

livet och att upprätthålla kontakten med vården. Åren av förnedring och oro har lett till sorg. 

Familjerna tror att sorgen varit nödvändig för att återfå kontrollen över situationen samt att 

den har gett dem en djupare insikt i deras existentiella, emotionella och praktiska problem. 

Detta har hjälpt dem att hitta en viktig roll som stöttare av deras sjuke familjemedlem. Det 

hjälpte dem även att hantera och undvika onödiga konflikter med den sjuke.  

Familjerna betonar vikten av att kunna fly från den ansträngda familjesituationen och istället 

egna sig åt egna intressen. Möjligheten att fly blev en absolut nödvändighet för att kunna 

hantera känslor och detta har givit dem styrka att fortsätta kämpa för att hålla ihop familjen. 

Att få utöva aktiviteter utanför hemmet hjälper dem att kontrollera livssituationen, hantera 

ångest och oro samt att återfå livskvalitén. Detta är ett första steg för de närstående att re- 

orientera sig och trots känslor som kaos, ångest och oro har personligheten förändrats till det 

bättre (Addington, Coldham, Jones, Ko & Addington, 2003; Mcauliffe, O´Connor & Meagher, 

2014; McCann, Lubman & Clark, 2009). Två andra studier beskriver dessutom att sjukdomen 

förändrat familjerna syn på omvärlden och i och med detta blivit mer förstående, känsligare 

och mer hänsynsfull. De beskriver hur diagnosen fört familjen samman, och hur de 

tillsammans blivit starkare för att kunna möta framtidens utmatningar (Sin, Moone & 

Wellman, 2005; Sin, Moone, Harris, Scully & Wellman, 2012).   

Känslomässig berg- och dalbana 

Familjerna upplevde en känsla av sorg och förtvivlan när första symptomen på sjukdomen 

yttrade sig. Familjerelationen påverkades negativt, vilket orsakade en känsla av att familjen 

splittrades. De kände sig olyckliga, nedstämda samt ett minskat självförtroende. Familjerna 

frågade sig om händelser i barndomen eller genetiska orsaker kan ha haft betydelse för 

utvecklingen av sjukdomen (Barker, Lavender & Morant, 2001; McCann, Lubman & Clark, 

2009; Nyström & Svensson, 2004). Familjer till psykosdrabbade beskriver livssituationen som 

kaotisk med känslor av förnekelse och brist på kontroll. Familjerna fick bevittna hur deras 

närståendes personlighet förändrades. Hur den sjuke blev inbunden, började hallucinera och 



15 
 

uppföra sig på ett skrämmande sätt. Detta beskriver familjerna som väldigt utmattande och 

med en blandning mellan sorg och apatiska känslor (Nyström & Svensson, 2004).  

Familjerna upplevde rädsla i samband med att den sjuke blev verbalt aggressiv mot övriga i 

familjen och en rädsla över att familjemedlemen skulle skada sig själv eller någon annan i 

familjen. De upplevde att det dagliga livet påverkades negativt och att många vänner vänt 

dem ryggen. Familjerna kände sig utelämnade av samhället och att de behövde skydda den 

sjuke familjemedlemen från omvärlden (Barker, Lavender & Morant, 2001; McCann, Lubman 

& Clark, 2009; Nyström & Svensson, 2004).  

När familjerna blev rädda kände de sig hjälplösa, de kände att de fått ett eländigt liv då all 

deras styrka gått åt till att vårda sin sjuka familjemedlem. En av familjemedlemmarna 

berättar hur de totalt tappade kontrollen över situationen och uttryckte sig då på följande 

sätt: 

“When we did not get any help from the psychiatric clinic I finally didn´t care if she 

disappeared. Now I know that this sounds strange, but at that time I would have been 

relieved if she had died” (Nyström & Svensson, 2004 s.369). 

Några familjer beskriver hur de villigt vårdade sin närstående utan att använda ord som 

klagan eller börda, andra beskriver det som en traumatisk och dramatisk påfrestning. Att 

vårda sin egen familjemedlem ledde till skam och förtvivlan när de desperat försökte söka 

hjälp. Familjerna beskriver kontakten men vården som en negativ erfarenhet, då 

vårdpersonalens förklaringar på familjens frågor inte var hjälpsamma. Detta lämnade dem 

med en ökad känsla av stress, skuld och besvikelse. Vårdpersonalens frågor fick familjerna 

att känna sig beskyllda som om det var deras fel att familjemedlemen hade utvecklat 

psykossjukdom. Trots utbildning kring biologiska och genetiska orsaker till sjukdomen 

befriades dem inte från skuldkänslor (Barker, Lavender & Morant, 2001; Mcauliffe, 

O´Connor & Meagher, 2014; Pejlert, 2001; Sjöblom, Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008). 

För familjemedlemmarna övergick den ständiga oron kring det dagliga livet till en 

emotionell kris. En besvikelse och ilska till psykiatrivården ledde till social isolering. En 

familjemedlem berättar: 
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“No one cares about what I said anyway and then you´ve been just like air and that´s the 

worst thing, to be like air and nothing else”  

(Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006 s.105). 

Situationen för familjen var en ständig kamp och relationen till den sjuke förändrades hela 

tiden. Kärleken och närheten som familjen nu visade var baserad på minnen som de hade 

från den sjuke innan den drabbades. Deras upplevelse, tro och behov var beskriven med 

starka känslor relaterad till livet, den sjuke och vården. De känner sig helt utelämnade med 

ovetskap om att de finns andra familjer i liknade situationer som också delar deras 

upplevelser, denna ovetskap gjorde att de begränsade sin umgängeskrets för att hålla 

sjukdomen som en familjehemlighet (Ewertzon, Cronqvist, Lutzén & Andershed, 2012; Sin, 

Moone & Wellman, 2005). 

Närstående upplevde att förmågan att visa förståelse och empati spelar stor roll i vårdandet 

av sin familjemedlem, trots detta var det något familjerna inte alltid kunde visa. Det var 

många gånger de kände sig frustrerade och hjälplösa. De beskriver gånger då de sagt eller 

gjort saker som andra hade tolkat som mindre hjälpsamt men som var ofrånkomligt med 

tanke på vad de fått stått ut med. Familjerna berättar att förståelsen för sjukdomen 

utvecklades över tid och att det påverkade känslorna gentemot den sjuke (Treanor, Lobban 

& Barrowclough, 2013). 

Hitta ny mening i livet 

Kärleken som familjen kände var ovillkorlig vilket hjälpte dem att se situationen från en 

positiv sida. De fann en mening i deras vårdande roll och såg den vårdande rollen som en 

belöning när deras familjemedlem besvarade kärleken. Framtiden sågs som en blandning av 

hopp, osäkerhet och en oändlig resa. Familjerna beskrev att de var oroliga och rädda för vad 

som kunde hända den sjuke när de inte längre fanns tillgängliga. Trots familjernas förlorad 

och förändrad livsstil förblev de hängiven i deras kärlek och omvårdnad. Närstående kände 

ovissheten kring framtiden på grund av sjukdomens oförutsägbara vändningar, andra 

familjer såg begränsningar i deras sjuke familjemedlems framtid men de var dock inte 

oroliga över detta (Barker, Lavender & Morant, 2001; Mcauliffe, O´Connor & Meagher, 2014; 

Nyström & Svensson, 2004).  
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Hoppet familjerna kände upplevdes som en skiftande process och varierade i takt med 

sjukdomens förlopp. Att bevara hoppet om framtiden hjälper familjerna att klara av det 

jobbiga nuet. De har mycket funderingar om hur den sjuke kommer klara av framtiden 

såsom jobb, boende och körkort (McCann, Lubman & Clark, 2009; Nyström & Svensson, 

2004). 

Framtiden såg inte ut att bli som de hade hoppats, men de försökte ändå koncentrera sig på 

att se den sjukes förbättringar. Familjerna insåg att sjukdomen alltid skulle vara en del av 

deras familjemedlems liv, men såg det hela som något hanterbart och att den sjuke kunde få 

ett meningsfullt liv även om de inte var det liv familjen hoppats på. Inte alla närstående 

upplevde att det var lika lätt att se positivt på framtiden, de kunde bara föreställa sig det 

negativa som sjukdomen kunde orsaka. Trots att familjerna har fått uppleva att den sjuke 

genomgått en personlighetsförändring hängde de kvar vid minnen av den friska 

familjemedlemmen. Genom att tänka på hur familjemedlemmen brukade vara innan den 

blev sjuk gjorde att de återfick hoppet. Familjemedlemmarna försökte alltid hitta vägar för 

att förbättra livet för den sjuke, när familjen stöttar den sjukes självständiga val upplever 

familjerna att de hjälper den sjuke i rätt riktning i livet och kan då känna hopp om framtiden 

(Pejlert, 2001; Treanor, Lobban & Barrowclough, 2013; Wainwright, Glentworth, Haddock, 

Bently & Lobban, 2014). 

Familjemedlemmarna beskriver hur deras personlighet förändrats till det bättre. De menar 

att den förbättrade personligheten är ett resultat från att behövt hantera den svåra 

familjesituation som psykossjukdomen medförde. Under åren har de fått insikt i livets 

mening trots sjukdom, de har även blivit bättre på att hantera personliga kriser i livet. 

Familjemedlemmarna beskriver hur deras personlighet vuxit efter flera års reflektioner kring 

vad som verkligen är betydelsefullt i livet (Nyström & Svensson, 2004).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är baserad på 13 vetenskapliga artiklar som sökts i databaserna 

PsycINFO, Pubmed och via manuell sökning. Syftet med studien var att belysa familjers 

upplevelse av att leva med en närstående med psykossjukdom. I början av databassökningen 

kombinerades Mesh-termerna caregivers, family och psychosis. Denna sökning resulterade i ett 

stort antal träffar, vilket skapade en osäkerhet i vilka av artiklarna som hade fokus på 

familjens upplevelse. Av denna anledning kompletterades sökningen med fritextorden 

experiences samt familjy experineces vilket resulterade i en mer hanterbar mängd artiklar. 

Artiklarna kunde då sorteras utefter vilka som ansågs svara till syftet.  

I begreppet psykos ingår tre huvudkategorier vilka är schizofreni, schizoaffektiv störning 

och vanförställningssyndrom. Sökningarna resulterade i stor variation av artiklar som inte 

endast fokuserade på psykossjukdom, utan även på andra tillstånd som utlöst psykos. 

Tillstånd som postpartumpsykos och PTSD valdes att exkluderas för att få ett mer homogent 

resultat som beskriver familjers upplevelser över en längre tid. Artiklarna som har använts i 

denna litteraturstudie är av övervägande kvalitativdesign, vilket ansågs ge en bredare 

uppfattning av familjers upplevelse. Trots detta har en kvantitativ artikel inkluderas, som 

ansågs vara av hög kvalitet och bidra litteraturstudien med mer och ny information om 

familjens upplevse kring stresshantering.  

I analysförfarandet granskades de valda artiklarna individuellt, sedan diskuterades 

artiklarnas resultat tillsammans för att få en gemensam bild av vad de kom fram till. Detta 

anses ha stärkt litteraturstudiens trovärdighet, samtidigt som det var en hjälp för att tolka 

resultaten i artiklarna. Vid bedömning av artiklarnas kvalitet användes SBUs 

granskningsmallar, detta gav en uppfattning om vilka artiklar som var av hög respektive låg 

kvalité. De artiklar som bedömdes låg valdes bort, detta för att öka litteraturstudiens kvalité.  

En brist som kan ses i metoden är att de valda artiklarna endast kommer från Canada, USA, 

Irland, Sverige och UK. Ingen artikel belyser familjernas upplevelser av att vara närstående 

till en psykosdrabbad i Asien, Afrika eller Australien. Detta gör att litteraturstudien ej är 

applicerbar i någon av dessa värdsdelar, dock valdes dessa artiklar att användas på grund av 

att resultatet bättre speglar familjens upplevelser i vårt samhälle och även gör det 
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applicerbart i västvärlden. Arbetet med litteraturstudien har alltid skett tillsammans mellan 

författarna, vilket gjort att diskussion och samarbete har följt med under hela processen.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes upplevelser av att leva med en 

familjemedlem som drabbats av psykossjukdom. I resultatet framkom fem teman vilka var: 

Känlsa av chock, förvirring och sorg över diagnosbeskedet, kamp för delaktighet i vården, 

strategier för att klara vardagen, känslomässig berg- och dalbana samt hitta ny mening i 

livet. Resultatet kommer diskuteras utifrån ett systemteoretiskt synsätt. 

I resultatet framkommer det att familjerna ofta söker en diagnos som de vill ska 

överensstämma och ge svar på de symtom som den sjuke familjemedlemen uppvisar. I 

studien av Pejlert (2001) beskriver de närstående hur de kände sig oroliga när den sjuke 

uppvisade avvikande beteenden och förändrad personlighet och därför kände de sig 

skyldiga att söka hjälp. Enligt Kirkevold (2003 s.33) står familjen oftast i det främsta ledet när 

någon i familjen blir sjuk eller skadar sig, de har också en primär diagnostiserings- och 

behandlingsfunktion. Det är på familjens ansvar att göra en första bedömning av 

sjukdomens eller skadans art, omfattning och allvarlighetsgrad för att avgöra om 

professionell hjälp behövs. Familjen spelar även en avgörande roll för att säkerställa 

behandling vid behov, detta kan visa sig vara en krävande och tyngande uppgift för 

familjen.  

Resultatet visar att hela familjen påverkas något enormt av att en familjemedlem blir sjuk 

och drabbas av psykos. Detta kan sättas i relation till det systemteoretiska synsättet som 

beskriver hur familjen ses som ett system där alla delar är beroende av varandra för att 

systemet ska fungera. Med systemteorins hjälp kan sjuksköterskan flytta blicken från den 

enskilda personens symtom och egenskaper och istället sätta relationerna och samspelet 

mellan familjemedlemmarna i fokus (Strømsnes Ekern, 2003 s.243-261). För att 

sjuksköterskan skall kunna tillämpa teorin i omvårdnadsarbetet behöver hon beakta hela 

sammanhanget som människan ingår i, exempelvis familj, arbete och vänner. Detta benämns 

som en humanistisk människosyn och vården ska betrakta patienten som en helhet och alltid 

se patienten som ett mål i sig (Birkler, 2007 s. 121-125).  
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Familjen har en betydande roll och plats när det gäller hälsa och sjukdom, det är viktigt att 

familjerna känner stöd när de antar en vårdande roll av en sjuk familjemedlem och det är 

därför sjukvårdspersonalens ansvar att bistå familjen med stöd inför och under denna 

process. I studien från Sin, Moone & Wellman (2005) framkommer det att familjer upplever 

att de inte blev involverad i vården från början, vilket ledde till att de saknade information 

om diagnosen eller om de ens fanns någon diagnos. Andra familjer upplevde att de inte 

förstod informationen de fick och kände sig utestängda av vården kring den sjuke 

familjemedlemen.   

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning framgår det att sjuksköterskan skall kunna arbeta 

med information och utbildning inom de huvudsakliga arbetsuppgifterna: forskning, 

utveckling, utbildning och ledarskap. Detta innebär att sjuksköterskan skall informera och 

utbilda patienter, närstående, personal och studenter. Sjuksköterskan skall även ha förmågan 

att kommunicera med patienter och deras närstående på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Hon ska kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet 

i vård och behandling samt förvissa sig om att patient och närstående förstår given 

information (Tingström, 2009 s.66). 

Förståelse av information kan sättas i relation till hur familjerna känner sig accepterade och 

väl bemötta. Det är därför viktigt att familjen förstår den information de får av 

sjuksköterskan, så väl det uttalade som det outtalade. Om familjen å andra sidan inte förstår 

vad som sägs kan det hända att familjemedlemmarna drar sig tillbaka eller agerar på ett sätt 

som gör att missförstånd kan uppstå mellan familjen och sjuksköterskan (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2014 s.80). 

Detta kan vara en orsak till den mur som beskrivs i resultatet mellan familjerna och 

vårdpersonalen vilket möjligtvis kan vara till följd av att familjerna inte förstod 

informationen och att vårdpersonalen inte heller anpassat den till familjerna. Flera studier i 

resultatet visar att familjerna i det tidiga skedet av sjukdomen kände sig förvirrade och 

förväntade sig att de skulle bli uppsökta av sjukvården och erbjudas information om 

diagnos, vård och vårdplanering. Informationen och stödet familjerna förväntade sig fick de 

aldrig och de kände dig åsidosatta på grund av den bristande empati de upplevde från 

vårdpersonalen.  
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Sjuksköterskan skall se relationerna inom en familj som en cirkulär enhet. Att sjuksköterskor 

prioriterar patientens behov är en självklarhet, men att tillämpa systemteorin i en 

omvårdnadssituation gynnar hela familjen då patient och närstående får en lika hög 

prioritering av sjuksköterskan och på så sätt kan det minska närståendes känsla av att vara 

åsidosatt av vårdpersonalen. Systemteoretiskt synsätt kan hjälpa sjuksköterskor att se till hur 

patient och dess närstående påverkas som en enhet och på så sätt bistå med den hjälp och 

förståelse som familjer behöver (Strømsnes Ekern, 2003 s. 243-261). Sjuksköterskan förstår 

vad familjen inte vet om situationen och kan då informera och ge kunskap till dem. 

Sjuksköterskan får en undervisningsroll gentemot familjesystemet och ses då som en expert 

inom omvårdnadsområdet. Informationen som ges av sjuksköterskan skall vara logisk och 

undervisningen skall nå ut till dem den är avsedd för. Patient, övriga familj och 

sjuksköterska kommer då fram till en gemensam förståelse för sjukdomen och detta leder till 

att familjesystemet känner trygghet och tillit till sjuksköterskan (Strømsnes Ekern, 2003 

s.239). Cullberg (2004 s.223) menar även han att sjukvården skall, om en familj finns, och inte 

patienten motsätter sig det, bjuda in till möte med de familjemedlemar som är av betydelse 

för att förstå situationen familjen befinner sig i. Målet med mötet är att hela familjen ska få 

uttrycka sin syn på vad som hänt liksom ges möjligheter till en minskad oro genom maximal 

kommunikation med sjukvården och mellan varandra.  

Litteraturstudiens resultatat visar att familjerna upplevde att vårdpersonalen hade för lite 

förståelse för deras tidigare upplevelser av psykossjukdomen och att de redan verkade anta 

hur familjen upplevde sin egen situation. Benzein, Hagberg & Saveman, (2014 s.70) Menar 

att i kontakten med hälso- och sjukvården kan familjen bli bemött på olika sätt beroende på 

vilka föreställningar sjuksköterskan har om familjen och dess betydelse för omvårdnaden.  

I samband med ohälsa och sjukdom är lidandet centralt i patientens livsvärld. Hur lidandet 

upplevs är dock unikt för varje människa. Detta är något som sjuksköterskan måste beakta i 

första mötet med patienten och dess närstående (Flesner, 2010 s.117). När sjuksköterskan 

möter patienten för första gången vet hon inte mycket om hur han eller hon lever sitt dagliga 

liv. Sjuksköterskan vet inte vilka patientens förväntningar på vården är eller vad som för 

patienten upplevs som viktigt i situationen. Varje patient har dessutom ett individuellt 

behov av vård som visar sig efterhand när sjuksköterskan lär känna patienten och det är av 
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stor betydelse att sjuksköterskan aktivt försöker förstå den unika patientens behov av vård. I 

denna situation är det av ytterst stor vikt att sjuksköterskan lägger sina generella kunskaper 

och tidigare erfarenheter åt sidan, i annat fall kan det leda till att sjuksköterskan missar de 

unika behov av vård som just denna patient har. Det är viktigt att sjuksköterskan förhåller 

sig kritiskt till hur hon uppfattar och tolkar patienten. När sjuksköterskan visar att hon 

lyssnar på patientens berättelse möjliggör det att patienten känner sig bekräftad, vilket i sin 

tur skapar trygghet (Berg, 2010 s. 147-148).  

I litteraturstudiens resultat framkommer att familjerna kände en lättnad över att gå till jobbet 

och få utöva så vardagliga rutiner som möjligt, de fann vikten av att ta hand om sitt eget 

välmående och att detta hade betydelse för hantering och bearbetning av den ansträngda 

familjesituationen. De uttryckte dock hur svårt de var för dem att hantera stressen som 

psykossjukdomen innebar för familjen. Aarhus Smeby (2003 s.137-138) menar att familjens 

roll till en psykosdrabbad individ kan ses som en container för den sjuke familjemedlemens 

smärta, ångest och psykotiska inre. På grund av detta blir familjemedlemmarna ofta utsatta 

för en allvarlig och långvarig emotionell påfrestning. Detta kan sättas i relation till hur 

familjerna i resultatet uttryckte önskan om att sjuksköterskan skulle erbjuda aktiviteter för 

den sjuke, och på så sätt avlasta familjemedlemmarna. 

Litteraturstudiens resultat visade att när familjerna inte kände stöd från omgivningen var 

hoppet om framtiden ett redskap för att klara av den jobbiga situationen de befann sig i. Att 

se nuet med positiva ögon minskade familjemedlemmarnas rädsla för hur framtiden skulle 

se ut för sin sjuka närstående och det gav dem styrka att hjälpa denne i rätt riktning i livet. I 

resultaten framkommer det även att några familjer mist hoppet om framtiden och istället 

klamrade sig kvar vid minnet av hur den sjuke var innan den drabbades av psykossjukdom. 

Willman (2009 s.39) beskriver hoppet som en önskan om befrielse från en pågående 

situation. Hoppets innehåll kan vara fantasi, önskan, vägran, kampanda samt möjlighet som 

leder till hälsa. Det kan handla om att man gör upp planer fast att man vet att de kanske 

måste ändras, hopp är när man förskjuter de trista tankarna och föreställer sig att nästa dag 

ska bli bättre.  

När sjuksköterskan använder sig av systemteorietiskt synsätt skapas ett gemensamt vi inom 

familjen, detta skapar i sin tur trygghet och kan göra det lättare för familjemedlemmarna att 
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förstå varandras behov, samtidigt skapas förpliktelser gentemot varandra. Teorin gör även 

att medlemmarna i systemet får lika hög prioritering av sjuksköterskan, detta innebär att hon 

skall hjälpa och stötta alla familjemedlemmarna på lika villkor. Dock skall åtgärder riktas 

mot den nivån i systemet som är mest meningsfull för problemets lösning. Målet för 

systeminriktad omvårdnad är att föra in mer variation, valmöjligheter och alternativ, detta 

för att hjälpa familjesystemet att hitta nya vägar och på egen hand förändra sin situation 

(Öquist, 2003 s.22-23). Familjerna i litteraturstudiens resultat beskriver hur de aldrig blev 

inkluderade i vården av den sjuke och därför kände sig åsidosatta. De upplevde att vården ej 

såg dem som en resurs för den sjuke och att de inte heller fick hjälp med att hantera sin egna 

psykiskt påfrestande situation. Utifrån ett systemteoretiskt synsätt kan sjuksköterskan ge 

familjemedlemmarna stöttning, information om valmöjligheter och alternativ för att 

underlätta hanteringen för hela familjen.  

Genom att se familjen som en enhet och ett systemteoretsikt synsätt tillämpas kan 

sjuksköterskan få förståelse för att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar hela 

familjen som helhet och vice versa, att människor påverkar och påverkas av andra 

människor och att varje situation kan ses ur olika perspektiv och tolkas på olika sätt. 

Synsättet hjälper sjuksköterskan att bli medveten om att problem kan ses ur olika perspektiv 

vilket ökar förutsättningarna för att finna nya lösningsalternativ samt att om människor kan 

dela varandras perspektiv ökar också förutsättningarna för att förstå varandra. 

Systemteoretiskt synsätt hjälper henne även att förstå att människor ofta har interna och 

externa resurser, men är inte alltid själv medvetna om eller har tillgång till dem samt att 

reflektion är en förutsättning för utveckling (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009 s.68). 

Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser familjernas upplevelser av att leva med en närstående som 

drabbats av psykossjukdom. Gemensamt för alla inkluderade artiklar var att familjerna 

kände ett utanförskap av samhället och vården. De hade svårt att hantera sin påfrestande 

situation och de visste inte vart de skulle vända sig för att få hjälp med stresshantering. De 

upplevde även att de hade för lite kunskap och förståelse för den drabbades beteende och 

önskade att vårdpersonalen hade funnits till hands för att besvara deras frågor och givit dem 

information om sjukdomen.  
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Familjen har en betydande roll i vårdandet av en familjemedlem som drabbats av 

psykossjukdom och familjen bör ses om en resurs för både den sjuke men även för vården. 

När familjemedlemmarna ses som en resurs blir de också inkluderade i vården samtidigt 

som de får chans att uttrycka sina tankar och känslor. De får hjälp att hantera sin situation 

vilket också leder till minskad stress och oro hos dem. Ett systemteoretiskt synsätt bör 

övervägas i vård av psykiskt sjuka, sjuksköterskan bjuder då in familjemedlemmarna som är 

av betydelse för den sjuke och hela familjen ses som en helhet. På detta sätt får 

familjemedlemmarna lika hög prioritering av sjuksköterskan och hon kan då hjälpa och 

stötta hela familjen. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer gällande 

kvalitet 

Addington, Coldham, 

Jones, Ko & Addington. 

(2003) 

Canada 

Fastställa i hur stor 

utsträckning sambandet 

mellan hur mycket 

ångest som familjerna 

kände och hur detta 

påverkade familjernas 

vårdande roll till en 

psykosdrabbad anhörig. 

Kvantitativ studie. 238 (Ej angivet) Enkäter med 

Psychological General 

Well-Being Scale. 

 

I första skedet av sjukdomen 

upplevde 

familjemedlemmarna ångest 

och svårigheter att hantera 

diagnosen. Det fanns ett 

samband mellan familjens 

förståelse av sjukdomen och 

ångesten de upplevde. 

Hög. 

Barker, Lavender & 

Morat. 

(2001) 

 UK 

Att utforska berättelser 

från både den 

psykossjuke och 

familjemedlemmar för 

att förstå deras 

upplevelser av 

schizofreni. 

Kvalitativ studie. 16 (Ej angivet) Semistrukturerade 

intervjuer. 

Induktiv och deduktiv 

analysmetod. 

 

Både familjemedlemmarna 

och den drabbade upplever 

att sjukdomen drabbar deras 

tidigare normala liv, de 

upplever också förändringar 

i relationer till varandra.   

Medel. 

Ewetzon, Cronqvist, 

Lutzen & Anderhed. 

(2012)  

USA 

Utforska hur närstående 

till psykosdrabbade som 

varit delaktiga i 

stödgrupp upplever sin 

situation. 

Kvalitativ, explorativ 

studie. 
13 (41) Intervjuer med 

fokusgrupper. 

Induktiv 

innehållsanalys. 

Närstående kände sig 

maktlösa, nedtryckta och 

ensamma. De kände att de 

ville vara mer delaktiga i 

vården.  

Hög. 



 
 
Gavois, Paulsson & 

Fridlund. 

(2006) 

Sweden 

Att utveckla en 

arbetsmodell för 

psykiatripersonal som 

skulle kunna hjälpa 

personalen att stötta 

familjer där en 

familjemedlem drabbats 

av psykossjukdom. 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory. 

12 (Ej angivet) Inspelade open- 

questions intervjuer. 

Analys i form av 

kodning och 

kategorisering. 

Familjerna upplevde de 

positivt av att ha kontakt 

med en 

psykiatrisjuksköterska som 

arbetade efter den framtagna 

modellen. De kände att de 

fick stöd, tidig info och att de 

fick vara delaktiga i vården. 

Detta ledde till att familjerna 

lättare kunde återhämta sig 

från och hantera 

diagnosbeskedet samt den 

förändrade livssituationen. 

Hög. 

Mcauliffe, O´Conner & 

Meagher.  

(2014)  

Ireland 

Att undersöka föräldrars 

erfarenheter av att leva 

med och vårda deras 

vuxna barn med 

schizofreni. 

Kvalitativ studie. 6 (Ej angivet) Semistrukturerade 

intervjuer. 

Föräldrar upplevde blandade 

känslor, främst stress då den 

närstående blivit 

diagnotiserade. De upplevde 

även acceptans i deras nya 

vårdande roll. Rollen 

baserades på kärlek och 

ansvar till den sjuke 

anhörige. 

Hög. 

McCann, Lubman & 

Clark. 

(2009) 

UK 

Att förstå erfarenheter 

från tjugo närstående 

som vårdar sina unga-

vuxna barn med 

nydebuterad 

psykossjukdom. 

Kvalitativ hermeneutisk 

studie. 

20 (Ej angivet) Semistrukturerade 

inspelade intervjuer. 

Fenomenologisk analys. 

Kodning av material till 

teman och subteman. 

  

  

Att vårda en anhörig med 

psykos är ett ansvar som 

upplevdes som en börda och 

beskrevs av närstående som 

en berg-och dalbana med 

oförutsägbara vändningar. 

De kände sig ansvariga för 

den drabbades sjukdom, 

dock accepterade de flesta 

förändringarna som 

sjukdomen medförde för 

familjerna. 

Hög. 

Nyström & Svensson. 

(2004) 

Sweden 

Att analysera och 

beskriva levda 

erfarenheter av att vara 

far till ett vuxet barn 

med schizofreni.  

Kvalitativ, explorativ 

hermeneutisk studie. 

7 (Ej angivet) Inspelade individuella 

intervjuer. 

Hermeneutisk analys. 

 

Fäderna upplevde 

situationen som kaotisk och 

chockartad. De kände sorg 

över till sitt förlorade barn, 

brist på självförtroende och 

att relationen till partnern 

påverkats till de sämre. 

Hög. 



 
 
Pejlert. 

(2001) 

Sweden 

Att belysa upplevelsen 

av att vara förälder till 

en vuxen son eller dotter 

som lider av allvarlig 

psykisk sjukdom och bor 

på anpassat boende. 

Kvalitativ, hermeneutisk 

fenomenologisk studie. 

8 (2) Inspelade narrativa 

intervjuer. 

Naiv förståelse med 

strukturerad analys. 

Familjerna upplevde 

bedrövelse och sorg. De 

upplevde även en konflikt 

mellan dem och vården och 

kände sig utelåsta från 

vårdsystemet. 

Hög. 

Sin, Moone & Wellman. 

(2005)  

UK 

Utforska närståendes 

upplevelser av att vårda 

en ung vuxen som är 

diagnostiserad med 

psykossjukdom samt 

deras behov i relation till 

en intervention för 

psykiatrivård. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk studie. 
11 (Ej angivet) Semistrukturerade 

intervjuer.  

Responsive-reader 

method. 

Alla närstående erbjöds olika 

praktiska, emotionella och 

finansiella stöd för deras 

son/dotter. Närstående 

kämpade med att försöka 

upprätthålla engagemang 

mellan den sjuke och vården. 

Många närstående kände sig 

osynliga och ej värdefulla av 

vårdpersonalen. 

Medel. 

Sin, Moone, Harris, 

Scully & Wellman. 

(2012) 

UK 

 

Att utforska erfarenheter 

och behov hos syskon 

till unga-vuxna med 

nydebuterad 

psykossjukdom som har 

mottagit vård från två 

tidigare tillfällen inom 

psykiatrivården i 

sydöstra England. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk studie. 

31 (Ej angivet) Semistrukturerade 

inspelade open-ended 

questions intervjuer. 

Responsive- reader 

method.  

 

 

Alla deltagare i studien blev 

mycket påverkade av att 

deras bror eller syster 

drabbats av psykossjukdom. 

De flesta syskonen 

identifierade inte sig själva 

som vårdare, men de flesta 

spelade en betydande roll i 

deras bror eller systers liv. 

Deltagarna ville ha en 

lättillgänglig vård där de 

försågs med mycket 

information och stöd. 

Hög. 

Sjöblom, Wiberg, Pejlert 

& Asplund. 

(2008) 

Sweden 

Att beskriva hur 

familjemedlemmarna till 

en person som lider av 

psykisk sjukdom 

upplever kontakten med 

psykiatrivården. 

Kvalitativ studie. 16 (Ej angivet) Inspelade intervjuer i 

fokusgrupper. 

Innehållsanalys med 

Kodning och 

kategorisering. 

Resultatet visar att familjens 

relation till psykiatrivården 

var karakteriseras av hur 

familjemedlemmarna fick 

kämpa för att få vara 

delaktig i vården. 

Hög. 



 
 
Treanor, Lobban & 

Barrowclought. 

(2013) 

UK 

Få förståelse för hur 

familjer upplever att 

leva med en 

familjemedlem som 

drabbats av 

psykossjukdom. 

Kvalitativ studie. 14 (Ej angivet) Semistrukturerade 

intervjuer. 

Familjerna upplevde ångest, 

frustration och ilska. De 

visade dock empati och 

åtagande i stöttandet av den 

sjuke. Utveckling av 

Copingstrategier hade givit 

dem hopp inför framtiden. 

Hög. 

Wainwright, 

Glentworth, Haddock, 

Bentley & Lobban. 

(2014) 

UK 

Att utforska närståendes 

upplevelser av att stötta 

och vårda en närstående 

med nydebuterad 

psykossjukdom. 

Kvalitativ studie. 23 (Ej angivet) Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde brist på 

förståelse från 

vårdpersonalen och att de 

fick för lite information och 

kunskap. De fick kämpa för 

att vara delaktiga i vården 

och kände sig mistrodda som 

föräldrar. De närstående 

upplevde även situationen 

som en svår emotionell och 

traumatisk resa.  

Hög. 

 

 

 

 


