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Abstrakt 
Bakgrund: I tidigare forskning sågs depression som en vanlig psykisk sjukdom. Närstående 

som tog på sig omvårdnadsrollen stod inför ett nytt ansvar vilket ofta innebar att omfördela 

sin tid och anpassa sina behov efter personen med depression. 

Syfte: Att belysa upplevelser av att vara närstående till en person diagnostiserad med 

depression. 

Metod: En litteraturöversikt har använts som metod. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, 

PsychInfo samt PubMed och resulterade i 14 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Närstående till en person diagnostiserad med depression upplevde olika sorters 

oro. De angav att deras egen hälsa försämrades. Det drabbade de flesta områden i livet och 

påverkade interaktionen mellan familj, vänner och andra människor. Vardagslivet blev 

påverkat, närstående uttryckte en utmaning i att sköta arbete, barn och vård av personen 

med depression samtidigt.  

Diskussion: Att se helheten var viktigt för sjuksköterskan. Bristen på information, kunskap 

och stöd kunde göra att patient och närstående känslomässigt påverkade varandra. Ökad 

kunskap om depression kunde bidra till en bättre relation mellan patient och närstående.  

Slutsats: Sjuksköterskans roll i mötet med deprimerade patienter var att fånga upp deras 

närstående vid samma tillfälle. Sjuksköterskan hade stor möjlighet att förhindra att 

närstående blev patienter vilket i sin tur riskerade att öka påfrestningen på hälso- och 

sjukvårdens ekonomi och arbetssituation. 

 

Nyckelord: 

depression, litteraturöversikt, närstående, sjuksköterska, upplevelse 
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Bakgrund: 
Depression är en vanlig psykisk sjukdom världen över, uppskattningsvis är 350 miljoner 

människor drabbade. Det är en viktig bidragande orsak till den globala sjukdomsbördan och 

är den vanligaste orsaken till handikapp i världen (World Health Organization [WHO], 

2015). Någon gång under sin livstid kommer mer än var tredje kvinna och cirka var fjärde 

man drabbas av depression (Mattisson, Bogren, Nettelbladt, Munk-Jörgensen & Bhugra, 

2005). Depression har höga sociala, personliga och ekonomiska kostnader och är en stor 

utmaning för alla hälso- och sjukvårdssystem i europeiska unionen (WHO, 2012). Murray 

och Lopez (1997) redovisar att svår depression kommer vara den näst största 

sjukdomsbördan i världen för både kvinnor och män år 2020. Det är ofta de närstående som 

först noterar om en familjemedlem får depressiva symtom eller blir sämre i sin depression 

(Smith, Hill, & Kokanovic, 2015). 

 

Enligt WHO´s (2016) verktyg International Statistical Classification of Diseases 10th Revision 

[ICD-10] karaktäriseras lindriga, medelsvåra och svåra depressiva episoder av sänkt 

sinnesstämning, sorgsenhet, minskat intresse, känslor av skuld eller försämrad självkänsla, 

förändrade sömnvanor eller förändrad aptit, trötthetskänsla och försämrad 

koncentrationsförmåga. Bristande sömn bidrar även till försämrad förmåga att fungera på 

arbetsplatsen, i hemmet och i det sociala livet (Lai et al., 2014). Den sänkta sinnesstämningen 

varierar i en liten grad från dag till dag och påverkas inte av yttre omständigheter (WHO, 

2016). Enligt Kuwabara, Van Voorhees, Gollan och Alexanders (2007) studie uppfattade inte 

de deprimerade att de hade en sjukdom som krävde klinisk behandling då det fanns 

oklarheter i vart gränsen mellan vanlig sorg och depression gick. Farmer (2002) undersökte 

deprimerades upplevelser av sjukdomen och alla deltagare uttryckte en känslomässig 

hemlöshet. Under de depressiva episoderna kände de en tydlig separation från andra i sin 

omgivning och drog sig undan istället för att söka närhet. McCann, Lubman och Clark (2012) 

beskriver att konsekvensen av att dra sig undan från familj och vänner bidrog till deras 

ensamhet och isolering. Vissa gjorde detta enbart med syfte att bevara vänskapen och 

skydda sig från stigmatiseringen. 
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Individen som är sjuk är oftast omedveten om sin försämring och de söker sällan 

professionell hjälp med en gång (Farmer, Farrand & O’Mahen, 2012; Thompson, Issakidis & 

Hunt, 2008). van Wijngaarden, Schene & Koeter (2004) visar att en patients mentala hälsa kan 

bidra till att relationen till de närstående ändras. Enligt Bowen (1985, s.369. 378-379) är alla 

relationer som strävar efter balans ett system. Bowens familjesystemteori är en specifik teori 

om hur emotionella faktorer styr individens agerande. Vad en familjemedlem gör har inte 

enbart individuella förklaringar utan är ett uttryck för att skapa balans av det som pågår i 

systemet. När relationssystemet är obalanserat uppstår psykiska och emotionella symtom 

som även leder till social dysfunktion. Psykiska, fysiska eller sociala dysfunktioner hos 

någon av medlemmarna kan bero på att någon annan i familjen till exempel blir sjuk. Vidare 

menar Bowen (1994, s.384-388) att medlemmar i ett system lägger press på varandra att rätta 

sig efter ideal och principer vare sig de kommer från familjen eller samhället i stort. 

Medlemmarna är inte själva medvetna om denna process. Förändringar av en individs 

funktion följs ofta mer eller mindre av ömsesidiga förändringar hos resten av familjens 

medlemmar. Enligt Östman, Wallsten och Kjellin (2005) upplevde en fjärdedel (n=173) av 

närstående till personer med affektiva syndrom1 psykisk ohälsa samt behov av support och 

vård. De närstående upplevde att patientens funktion i familjen minskade under den 

depressiva akutfasen (Keitner, Ryan, Miller & Zlotnick, 1997).  

 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2012) är en familj eller närstående medlemmar 

i en social enhet som knyts samman via släktskap, rättsliga eller känslomässiga band. Muñoz 

González, Price Romero, Reyes López, Ramírez och Stefanelli, (2010) anger att 

omhändertagandet av en deprimerad person i hemmet kräver familjens deltagande. Den 

som tar på sig omvårdnadsrollen står inför ett nytt ansvar vilket ofta innebär att omfördela 

sin tid och anpassa sina egna behov efter personen med depression. Badger (1996b) beskriver 

hur familjen genomgår en transformation under depressionen. De försöker förstå vad som 

händer och utvecklar nya sätt att se på den sjuke. Badgers (1996a) studie visar att närstående 

till deprimerade fick en ökad belastning på hushållsarbetet vilket medförde lidande. De 

började leva dubbelliv och isolerade sig från allmänheten för att skydda sin familj från 

stigmatisering. Barn beskrev att de inte fick tillräckligt med kärlek och uppmärksamhet från 

                                                
1 Depression ingår i samlingsbegreppet affektiva syndrom (Ottosson, 2015, s. 98). 
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sin deprimerade förälder. I en studie av Jacob och Johnson (1997) framkom det att barn till en 

deprimerad förälder uppvisade högre nivåer av depression och beteendeproblem jämfört 

med barn vars föräldrar inte var deprimerade. Enligt van Wijngaarden et al. (2004) 

rapporterade större delen av de närstående till en deprimerad (n=260) att de var bekymrade, 

lättirriterade, nervösa, extremt trötta och hade sömnsvårigheter. En mindre del av de 

närstående använde även medicin för dessa åkommor. 

 

Problemformulering 
Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL], SFS 1982:763, 2 c §). I sjuksköterskans ansvarsområde ingår även att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Som sjuksköterska delas ansvaret 

med samhället för att främja och initiera insatser som tillgodoser allmänhetens hälsa och 

sociala behov (ICN, 2012). Allmänsjuksköterskan möter regelbundet patienter med 

depression. Patienten är i fokus och de närstående blir ofta placerade i bakgrunden vid 

vårdkontakt. Tidigare forskning visar främst på hur närstående upplever depression hos sin 

samlevande efter olika sjukdomstillstånd, till exempel stroke. Forskningsunderlaget om 

upplevelser av att vara närstående till en person som diagnostiserats med depression utan 

tidigare sjukdomshistoria är inte studerat i samma utsträckning. För att främja hälsa och 

förebygga sjukdom är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur närstående till en 

deprimerad person upplever sin situation. Genom att sammanställa aktuell forskning och 

delge den informationen till sjuksköterskor kan kunskap utvinnas till omvårdnaden i ämnet 

och är även användbart inom det kliniska arbetet på alla instanser. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av att vara närstående till en 

person diagnostiserad med depression. 

 

Metod 

Design 
I denna studie har en litteraturöversikt använts som metod. Enligt Friberg (2012, s. 100) kan 

en litteraturöversikt kartlägga kunskapsläget inom ett visst område. Genom att en bred 
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sökning och analys av artiklar utförs kan senare en sammanställning av dessa artiklar 

fastställa kunskapsläget. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier: Artiklar med närstående i alla åldrar till personer diagnostiserade med 

depression inkluderades. För att få en djupare forskningsgrund har både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar använts. Enbart aktuell forskning var av intresse därför är ingen artikel 

äldre än 10 år. Engelska och svenska användes som språkavgränsning. I Cinahl och 

PsychInfo användes avgränsningen peer reviewed vilket innebar att alla artiklar var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012, s.76). I PubMed säkerställdes att 

tidskrifterna var vetenskapliga genom databasen ulrichsweb 

(http://ulrichsweb.serialssolutions.com/). Samtliga artiklar innehåller ett etiskt resonemang 

vilket presenteras ytterligare på sidan 9 under rubriken “Etiska överväganden”. Artiklar som 

fick grad I eller II i den procentsatta granskningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 

inkluderades.  

 

Exklusionskriterier: Artiklar som beskrivit depression i samband med andra sjukdomar, till 

exempel stroke eller graviditet eller som inte berört upplevelser av att vara närstående till en 

deprimerad person i abstraktet exkluderades. Vidare har artiklar som efter granskning fått 

grad III enligt Carlsson och Eiman (2003) exkluderats. 

 

Litteratursökning 
För att hitta relevanta artiklar kopplade till syftet har sökningar gjorts i databaserna PubMed, 

Cinahl, PsychInfo. Dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar som berör områdena 

medicin, omvårdnad och psykologi (Polit & Beck, 2012, s. 100-103). Tesaurus2 kan användas 

vid sökning till en litteraturöversikt. Tesaurus är döpta till olika namn i varje databas, till 

exempel MESH i PubMed, men strukturen är lika i alla databaser. Dessa används för att hitta 

så många synonymer som möjligt (Östlundh, 2012, s. 66, 73). Meshtermer, CINAHL 

Headings och Thesaurus användes initialt för att få en bred sökprofil. Orden som följer 

                                                
2 “En tesaurus är en hierarkiskt, ämnesindelad ordlista” (Östlundh, 2012, s. 66) 
 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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användes i primärsökningen; attitudes, coping behavior, depression, emotions, experiences, 

experiences events, extended family, family, family attitudes, family members, life experiences, major 

depression, patient-family relations, perception.  

 

Då dessa sökord inte gav tillräckligt med material för ett resultat utökades sökningen med 

nya Meshtermer, CINAHL Headings och Thesaurus; attitude to illness, caregivers, depressive 

disorder, family coping, family functioning, family health, home nursing, relationsship quality 

samt fritextsökningar med orden: caregiver burden, major depression, depressed.  Enligt 

Östlundh (2012, s. 75) innebär sekundärsökning bland annat att artiklars referenslistor 

studeras. Detta anses nödvändigt för att få ett bra slutresultat. Sekundärsökningar 

genomfördes i samtliga utvalda artiklar med samma inklusions- och exklusionskriterier för 

att ytterligare säkerställa att aktuellt forskningsområde genomsökts. En artikel överlämnades 

från handledare på psykiatrimottagningen. I tabell 1 visas en översikt av litteratursökningen 

med inkluderade resultatartiklar.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Databas/ 

Datum               

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Artiklar använda i 

resultatet 

PsychInfo/ 

2015-12-08 

(SU.EXACT("Family 

Members") AND 

SU.EXACT("Major 

Depression")) AND peer(yes) 

AND la.exact("English" OR 

"Swedish") AND 

pd(>20050101) 

Published Date: 

2005-2015 Peer 

Reviewed 

Language: English, 

Swedish 

146 21* 

4** 

4*** 

4**** 

Hansen & Buus, 2013 

Highet, Thompson & 

McNair, 2005 

Radfar, Ahmadi & 

Khoshknab, 2014 

Skundberg‐Kletthagen, 

Wangensteen, Hall‐Lord & 

Hedelin, 2014 

Cinahl/ 

2015-12-08 

(MH "Depression") AND (MH 

"Life Experiences") AND (MH 

"Family") 

Published Date: 

2005-2015 

Peer Reviewed 

Language: English, 

Swedish 

12 1* 

1** 

1*** 

1**** 

Ahlström, Skärsäter & 

Danielson, 2009 

Cinahl/ 

2016-01-25 

(MH "Family Functioning") 

AND (MH "Depression") 

Published Date: 

2005-2015 

Peer Reviewed 

Language: English, 

Swedish 

128 7* 

4** 

3*** 

3**** 

Ahlström, Skärsäter & 

Danielson, 2011 

Nosek, 2008 

Wang, Mansfield, Zhao & 

Keitner, 2013 

Pubmed/ 

2016-01-26 

("Depressive Disorder, 

Major"[Mesh] OR "Depressive 

Disorder"[Mesh]) AND 

"Family Health"[Mesh] 

 

Published Date: 

2005-2015 

Language: English, 

Swedish 

141 10* 

1** 

1*** 

1**** 

1✝ 

Stjernswärd & Östman, 

2008 

PsychInfo/ 

2016-01-28 

(SU.EXACT("Caregiver 

Burden") AND 

SU.EXACT("Major 

Depression")) AND peer(yes) 

AND la.exact("English" OR 

"Swedish")  

Published Date: 

2005-2015 

Peer Reviewed 

Language: English, 

Swedish 

240 41* 

6** 

2*** 

2**** 

1✝ 

Angermeyer, Kilian, 

Wilms & Wittmund, 2006 

van Wijngaarden et al., 

2009 

Sekundär 

sökning 

Från Ahlström, Skärsäter & 

Danielson, 2011 

   Baik & Bowers, 2006 

Sekundär 

sökning 

Från Skundberg‐Kletthagen, 

Wangensteen, Hall‐Lord & 

Hedelin, 2014 

   Zendjidjian et al., 2012 

Muntlig 

kommunikati

on  

Från handledare på 

psykiatrimottagningen, 

Östersunds sjukhus 

   Wang & Zhao, 2012 

* Valda efter läst rubrik. ** Valda efter läst abstrakt. *** Valda efter läst artikel. **** Valda efter genomgått granskningsmall. ✝ 

Förkastade dubbletter efter läst titel. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 
Hela urvalsprocessen utgick från litteraturöversiktens syfte och delades upp i fyra steg. I steg 

ett studerades artiklarnas titel på samtliga sökningar. Steg två innebar att abstrakt av intresse 

för litteraturöversikten lästes. I steg tre lästes valda artiklar noggrant i sin helhet och 

jämfördes med litteraturöversiktens syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. De 
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artiklar som bedömdes relevanta gick i steg fyra vidare till granskning. Samtliga artiklar som 

valdes i steg fyra stämde överens med litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier. En 

av de utvalda artiklarna var svårtolkad gällande det slutgiltiga urvalet. En av 

artikelförfattarna3 kontaktades via mail och artikeln gick därefter vidare till granskning. För 

att säkerställa att artiklarna höll vetenskaplig kvalitet granskades och skattades de med hjälp 

av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall4 av båda författarna oberoende av varandra. 

Därefter genomfördes en gemensam kvalitetsbedömning. 14 originalartiklar av de som 

granskades höll hög vetenskaplig kvalitet med antingen grad I eller II och inkluderades i 

resultatet. En gemensam översiktstabell sammanställdes och presenteras under bilaga 1, 

översiktstabell över inkluderade artiklar.  

 

Analys 
 

 
Figur 1. Flödesschema för analysprocessen 
 
 

Artiklarna analyserades med inspiration av Friberg (2012, s. 127-129). Artiklarnas resultat 

lästes flera gånger för att få en känsla av innehållet. Varje artikel numrerades för att 

underlätta vidare analysarbete. Huvudfynden i artiklarnas resultat identifierades med hjälp 

                                                
3 (Stjernswärd & Östman, 2008) 
4 Punkten “patienter med lungcancer” exkluderades från granskningsmallen och 

totalpoängen räknades om. 

Artiklarna lästes 

Artiklarna numrerades

Huvudfynden markerades med färgpenna

Analystabell skapades

Kategorier och underkategorier arbetades fram

Utskrift av analystabell på pappersark

Underkategorier markerades med färgpenna

Likheter och olikheter sammanställdes

Muntlig kondensering 

Resultatet påbörjades
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av litteraturöversiktens syfte samt med ett induktivt perspektiv och markerades med 

färgpenna i samtliga artiklar. Båda författarna genomförde detta moment oberoende av 

varandra för att relevant fakta inte skulle förbises. Vidare sammanställdes all markerad text i 

meningsbärande enheter i en analystabell där texten översattes till svenska. Den svenska 

översättningen kodades gemensamt efter vad stycket ansågs handla om. Koderna 

sammanställdes och jämfördes för att utarbeta underkategorier. Sex underkategorier 

skapades varefter två kategorier arbetades fram och presenteras i tabell 3. Ett exempel på hur 

analystabellen såg ut presenteras i tabell 2. Analystabellen skrevs sedan ut och delades upp i 

stycken där varje del innehöll artikelförfattare, meningsbärande enhet, översatt 

meningsbärande enhet, kod, underkategori och kategori. Varje pappersark markerades efter 

underkategori med en egen färg och samlades i sex stycken kuvert. Stycken som ej kunde 

delas till enbart en underkategori markerades med flera underkategoriers färger och 

placerades i ett separat kuvert. Detta för att senare kunna placera de relevanta delarna av 

texten i rätt underkategori. Inom varje underkategori jämfördes likheter och olikheter i de 

olika artiklarna genom att pappersarken lästes, sorterades och placerades intill varandra. 

Texten kondenserades sedan muntligen och sammanställdes i resultatet. 

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarande 

 
Artikel-

författare 

Meningsbärande enhet Översatt 

meningsbärande enhet 

Kod Under-

kategorier 

Kategori 

Skundberg‐

Kletthagen, 

Wangensteen, 

Hall‐Lord & 

Hedelin, 2014 

 

The relatives describe feelings 

of irritation or anger towards 

the depressed family member 

because the depression 

prevents them from living 

their lives as they want to. 

De anhöriga beskriver 

känslor av irritation eller 

ilska mot den 

deprimerade 

familjemedlemmen 

eftersom depressionen 

hindrar dem från att 

leva sina liv som de vill. 

Nya 

känslor 

Emotionell 

påverkan 

Livsstilsförändr

ingar 

Radfar, 

Ahmadi & 

Khoshknab, 

2014 

 

Living with a patient suffering 

from depression affected the 

mental and physical health of 

family members. Generally, 

they experienced a sense of 

exhaustion. Family members 

suffered from chronic physical 

and mental fatigue. 

Att leva med en patient 

som lider av depression 

påverkade 

familjemedlemmarna 

hälsa både fysiskt och 

psykiskt. 

Familjemedlemmarna 

led av kronisk fysisk och 

mental trötthet. 

Försämrad 

hälsa 

 

Inverkan på 

hälsan 

 

Livsstilsförändr

ingar 

Hansen & 

Buus, 2013 

 

At first, the relatives did not 

always understand the 

behavioral changes in their ill 

relative, which naturally 

affected the latter’s 

relationship to those 

around him/her. 

Till en början förstod 

inte alltid de närstående 

beteendeförändringarna 

hos den deprimerade 

vilket påverkade 

förhållandet till dem 

runt omkring 

honom/henne. 

Okunskap 

 

Kunskapens 

betydelse 

Olika 

förutsättningar 
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Etiska överväganden 
När människor används i studier är det viktigt att deras rättigheter är skyddade. När 

människor och djur används i forskning måste forskaren ta hänsyn till etiska frågor och 

regler. Som svar på de mänskliga rättigheterna samt efter att människor kränkts i olika 

studier har en rad etiska regler skapats (Polit & Beck, 2012, s. 150-151). Ett exempel är 

Helsingforsdeklarationen (2013) som skrevs 1964 och reviderades senast 2013. 

Helsingforsdeklarationen är en internationell sammanställning av etiska regler som 

tillämpas när forskning där människor eller mänskligt material samt data är involverade. 

Med anledning av dessa regler har enbart artiklar med ett etiskt resonemang valts till 

litteraturöversikten. Tidskriftens etiska krav för vad som får publiceras kontrollerades när 

det inte framkom ett tydligt etiskt resonemang i artikeln. 

 

Resultat 
Denna litteraturöversikt baseras på totalt 14 vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa och fem 

kvantitativa från olika delar av världen. Resultatet presenteras med hjälp av två kategorier 

och sex underkategorier. Kategorier och underkategorier redovisas i tabell 3. I bilaga 2 

presenteras hur respektive artikel bidragit i resultatet. Barns specifika upplevelser 

förtydligas i resultatet. 

Tabell 3. Översikt av kategorier och underkategorier 

Livsstilsförändringar Olika förutsättningar  

Emotionell påverkan Stöd och information 

Inverkan på hälsan Kunskapens betydelse 

Omställning i vardagen Upplevelser av hälso-och sjukvård 

 

Livsstilsförändringar 
Kategorin Livsstilsförändringar presenteras med underkategorierna emotionell påverkan, 

inverkan på hälsan och omställning i vardagen då dessa visat sig vara en följd av förändringen i 

de närståendes liv. 

  

Emotionell påverkan 
En känslomässig upplevelse av att vara närstående till en person diagnostiserad med 

depression var olika sorter av oro (Ahlström, Skärsäter & Danielson 2009; Ahlström, 
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Skärsäter & Danielson 2011; Baik & Bowers 2005; Radfar, Ahmadi & Khoshknab 2014; 

Skundberg‐Kletthagen, Wangensteen, Hall‐Lord & Hedelin 2014; Stjernswärd & Östman, 

2008; van Wijngaarden et al., 2009). Många närstående kände en oro inför framtiden 

(Ahlström et al., 2011; Radfar et al., 2014; Skundberg‐Kletthagen et al., 2014 & van 

Wijngaarden et al., 2009), både för sig egen framtiden men även framtiden för personen med 

depression (Skundberg‐Kletthagen et al., 2014; van Wijngaarden et al., 2009). Syskon 

uttryckte farhågor om att själva utveckla psykisk sjukdom eller att överföra sjukdomen på 

sina framtida barn. Föräldrar var mer oroliga för den deprimerades äktenskap och arbete. 

Make/maka var oroliga över skötsel av hushållet (Radfar et al., 2014). Suicidförsök upplevdes 

som ett svek (Skundberg‐Kletthagen et al., 2014). Om personen med depression gjort 

suicidförsök följdes detta av rädsla hos de närstående om att det skulle ske igen (Ahlström et 

al., 2009; Ahlström et al., 2011). Enligt Stjernswärd och Östman (2008) ledde även detta till en 

känsla av hopplöshet. Att vara för överbeskyddande och inte ge personen med depression 

en chans att göra saker på hans/hennes vis skapade också oro. 

 

En känsla av skuld fanns hos föräldrar till barn med depression (Skundberg‐Kletthagen et 

al., 2014). Barn skämdes däremot då de trodde att de påverkat föräldern med depression 

negativt (Baik & Bowers, 2005). Känslor av skuld förvärrades när de närstående kände sig 

hjälplösa till att göra situationen bättre för personen med depression, de rapporterade att de 

upplevde psykologiska och känslomässiga reaktioner hos sig själva (Highet, Thompson & 

McNair, 2005). Hjälplöshet ledde till sorg hos de närstående när de insåg att personen med 

depression kanske skulle ha svårt att uppnå sina mål i livet (Highet et al., 2005; Radfar et al., 

2014). En känsla av ensamhet och utmattning, förtvivlan och uppgivenhet vägde tungt på 

många av de närståendes axlar (Stjernswärd & Östman, 2008). Närståendes självkänsla 

påverkades (Hansen & Buus, 2013), barn utvecklade bland annat egna strategier för att dölja 

familjesituationen (Ahlström et al., 2011; Baik & Bowers, 2005). Negativa känslor, till 

exempel frustration, irritation, hat, och ilska gentemot personen med depression beskrevs av 

de närstående (Ahlström et al., 2009; Hansen & Buus, 2013; Skundberg‐Kletthagen et al., 

2014).  
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Inverkan på hälsan 
De närstående angav att deras egen hälsa försämrades (Ahlström et al., 2009; Ahlström et al., 

2011; Angermeyer, Kilian, Wilms & Wittmund, 2006; Radfar et al., 2014; Skundberg‐

Kletthagen et al., 2014; Stjernswärd & Östman, 2008; Wang & Zhao, 2012; Zendjidjian et al., 

2012). I studierna av Radfar et al. (2014) och Stjernswärd och Östman (2008) beskriver de 

närstående hur de upplevde sig fysiskt utmattade av att leva tillsammans med en 

deprimerad person. De kände sig även fysiskt sjuka (Ahlström et al., 2011), samt mentalt 

trötta (Radfar et al., 2014). Barn kände hur de förlorade sin energi (Ahlström et al., 2009). En 

man beskrev hur hans egen hälsa var påverkad: “I ended up with high blood pressure some 

time ago, and I think this was caused by the situation and all the stress” (Skundberg‐

Kletthagen et al., 2014, s. 567). 

 

De närstående glömde bort sina personliga behov (Radfar et al., 2014; Stjernswärd & 

Östman, 2008), och önskade utrymme för att leva sitt eget liv (Stjernswärd & Östman, 2008). I 

två kvantitativa studier hade närstående som levde tillsammans med en deprimerad individ 

signifikant sämre livskvalitet jämfört med de som inte gjorde det (Zendjidjian et al., 2012; 

Wang & Zhao 2012).  Radfar et al. (2014) har funnit att livskvaliteten påverkades av kronisk 

stress, hög grad av ångest och lägre subjektivt välbefinnande. Enligt Zendjidjian et al. (2012) 

hade närstående signifikant sämre social funktion, vitalitet, mental hälsa samt generell hälsa. 

De hade även signifikant mer kroppslig smärta, fysiska och emotionella problem jämfört 

med individer som inte levde med en person med depression. Vidare visar Angermeyer et 

al. (2006) att de närstående hade signifikant lägre livskvalitet i psykiskt välmående, 

relationer, socialt stöd och i sexuell aktivitet. 

 

Omställning i vardagen 
Närståendes vardagsliv blev påverkat då någon nära blev deprimerad (Ahlström et al., 2009; 

Hansen & Buus, 2013; Radfar et al., 2014; Skundberg‐Kletthagen et al., 2014; Stjernswärd & 

Östman, 2008). Det drabbade de flesta områden i livet; privat, socialt, professionellt och 

påverkade interaktionen mellan familj, vänner och andra människor (Stjernswärd & Östman, 

2008). I Wang, Mansfield, Zhao och Keitners (2013) studie framkom att närstående även 

rapporterade problem gällande familjefunktionen, kommunikation, problemlösning, 

rollfördelning och känslomässig lyhördhet. Cirka en fjärdedel (n=252) av de närstående fick 
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ta över uppgifter som personen med depression normalt skulle gjort (van Wijngaarden et al., 

2009). De fick bland annat ett ökat ansvar för hushållsarbetet (Radfar et al., 2014; Stjernswärd 

& Östman, 2008). Barn tog på eget initiativ över ansvaret. De handlade, lagade mat, tvättade 

och tog hand om sina syskon (Ahlström et al., 2009), de anpassade även sin existens efter 

humöret hos personen med depression (Ahlström et al., 2011). Närstående hindrades från att 

utföra uppgifter i hemmet när de vårdade personen med depression (Radfar et al., 2014). Vid 

suicidhot fick de bevaka personen med depression och kunde inte lämna hemmet (Nosek, 

2008).  

 

Depressionen påverkade de närståendes arbetsliv (Ahlström et al., 2009; Radfar et al., 2014; 

Skundberg‐Kletthagen et al., 2014; Stjernswärd & Östman, 2008). Den ekonomiska 

situationen med sjukskrivning i familjen gjorde familjelivet instabilt (Ahlström et al., 2009). 

Vissa fick byta arbete eller ändra arbetstider för att vara mer tillgänglig hemma (Stjernswärd 

& Östman, 2008). Närstående uttryckte en utmaning i att sköta arbete, barn och vård av 

personen med depression samtidigt. Att ha ett arbete att gå till upplevdes som ett andrum 

för de närstående eftersom det var ett giltigt skäl till att ta avstånd från personen med 

depression (Skundberg‐Kletthagen et al., 2014). Vissa närstående fann en ökad inre styrka 

som gjorde att de kunde hantera situationen (Hansen & Buus, 2013; Stjernswärd & Östman, 

2008). De beskrev även personlig utveckling som en följd av detta (Stjernswärd & Östman, 

2008). I studien av Skundberg‐Kletthagen et al. (2014) fanns hos somliga tacksamhet mot 

personen med depression då denne betytt mycket för dem och det kändes naturligt att få ge 

något tillbaka. 

 

Genom att närstående fick fokusera på personen med depression fanns lite energi kvar till 

andra relationer (Stjernswärd & Östman, 2008), även deras fritidsintressen blev lidande 

(Ahlström et al., 2011; Skundberg‐Kletthagen et al., 2014). Närstående upplevde planering av 

vardagsaktiviteter som svårt på grund tillståndet hos personen med depression (Radfar et 

al., 2014). Atmosfären runt personen med depression var förändrad eller försämrad 

(Ahlström et al., 2009; Ahlström et al., 2011; van Wijngaarden et al., 2009), denna situation 

präglades av pessimism, passivitet, dysterhet och suicidtankar som i sin tur påverkade hur 

de närstående agerade gentemot personen med depression (Skundberg‐Kletthagen et al., 
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2014). Barn tog sig samman och försökte få mer saker utförda. De grälade inte heller framför 

föräldern med depression. En del barn upplevde att det inte var någon skillnad hemma och 

vissa kunde stänga ute bördan när de var i skolan (Ahlström et al., 2009).  

 

Olika förutsättningar 
I kategorin Olika förutsättningar beskrivs hur stöd och information, kunskapens betydelse och 

upplevelser av hälso- och sjukvården har påverkat de närståendes förutsättningar att hantera 

situationen. 

 

Stöd och information 
Ett förändrat socialt stöd uttrycktes av de närstående (Radfar et al., 2014; Stjernswärd & 

Östman, 2008; Wang & Zhao, 2012). De blev mer selektiva och umgicks begränsat med andra 

människor. Brist på förståelse och negativt stöd från familj, vänner och kollegor ledde till att 

de undvek kontakt. Vissa uttryckte att de fann tröst hos individer i liknande situation, andra 

undvek sådana kontakter i syfte att skydda sig mot fler problem (Stjernswärd & Östman, 

2008). De närstående blev socialt isolerade när de försökte skydda sig själv och personen 

med depression från stigmatisering och socialt fördömande. Detta gav dem en stark känsla 

av ensamhet och förlust av egen frihet (Hansen & Buus, 2013). I studien av Baik och Bowers 

(2005) angav alla närstående att psykisk sjukdom var tabubelagt, detta hindrade barnen från 

att prata om mödrars depression. De kände sig osäkra att prata med människor som de 

mötte varje dag samt vars liv de trodde var relativt obesvärat. Enligt Radfar et al. (2014) led 

barn och ungdomar av sina föräldrars depression, föräldrarnas opassande beteende 

medförde att barnen blev hånade av klasskamrater och vänner samt fick motgångar i 

skolan.  Det fanns tydliga instruktioner från familjen att inte prata om förälderns depression 

med andra (Baik & Bowers, 2005). Barn hade svårt att kommunicera att de också mådde 

dåligt och behövde stöd (Ahlström et al., 2011).  

 

Det upplevdes positivt när personen med depression uttryckte tacksamhet för den hjälp och 

det stöd som de fått. När de närstående fick hjälp att hantera situationen av andra upplevdes 

även detta positivt (Skundberg‐Kletthagen et al., 2014). När andra talade öppet om 

personliga problem upplevdes det lättare att berätta om sina egna förhållanden (Baik & 

Bowers, 2005). 
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Kunskapens betydelse 
Inledningsvis var vissa närstående omedvetna om att en familjemedlem var deprimerad 

(Baik & Bowers, 2005; Nosek, 2008; Stjernswärd & Östman, 2008), de förstod inte 

beteendeförändringarna hos personen med depression (Stjernswärd & Östman, 2008). 

Samtidigt fanns det även närstående som inte ville se sjukdomen (Radfar et al., 2014). Barn 

hade svårt att skilja depressionens personlighet från förälderns personlighet när denne inte 

befann sig i en depressiv episod (Ahlström et al., 2009; Baik & Bowers, 2005). Närstående 

rapporterade om förvirring vid diagnostisering då de inte såg någon uppenbar förklaring till 

den (Highet et al., 2005). De närstående hade en annan uppfattning än personen med 

depression om hur depressionen skulle behandlas (Hansen & Buus, 2013). De önskade hjälpa 

personen med depression men visste inte hur (Ahlström et al., 2009; Ahlström et al., 2011; 

Stjernswärd & Östman, 2008). Det upplevdes svårt att veta vilket förhållningssätt som var 

bäst gentemot personen med depression (Skundberg‐Kletthagen et al., 2014), ökad kunskap 

om depressionen gjorde att känslor som skuld försvann (Skundberg‐Kletthagen et al., 2014; 

Stjernswärd & Östman, 2008). Närstående beskrev att behovet av uppföljning och rådgivning 

hjälpte dem i hur de bäst skulle hjälpa personen med depression (Skundberg‐Kletthagen et 

al., 2014). Barn kände sig trygga när de fick förståelse om att de ej var orsaken till moderns 

depression (Baik & Bowers, 2005). De uttryckte också att förälderns depression gjort att de 

fick en bättre förståelse för andra personer (Ahlström et al., 2009), de kände sig mer 

empatiska (Ahlström et al., 2011).  

 

Upplevelser av hälso- och sjukvård 
Vid kontakt med hälso- och sjukvården upplevde närstående att de inte fick något gehör då 

de försökte uppmärksamma att deras familjemedlem var sjuk (Hansen & Buus, 2013). De 

närstående fick även kritiska kommentarer från vårdpersonal och upplevde därför inget eller 

bristfälligt stöd från dem (Stjernswärd & Östman, 2008). Närstående uppgav att de ofta blev 

nekad information vid kontakt med personal inom hälso- och sjukvård (Nosek, 2008). 

Sekretess var en av orsakerna, detta upplevdes som att bli kraftfullt avvisad från 

behandlingen och många uttryckte att de inte uppfattades som seriösa och blev varken 

sedda eller hörda (Stjernswärd & Östman, 2008).  

 



15 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Polit och Beck (2012, s. 97) rekommenderar att vid arbetet med att framställa en 

litteraturöversikt tänka liknande som vid genomförandet av en kvalitativ studie. Genom att 

ha ett flexibelt tillvägagångssätt i hur data samlas in och tänka kreativt vid val av sökord och 

informationskällor kan söknadsmättnad uppnås. Sökningarna genomfördes i PubMed, 

Cinahl och PsychInfo men det visades att PsychInfo och Cinahl gav flest relevanta artiklar till 

resultatet. PubMed gav endast en träff. Sökningarna gjordes med olika synonymer från syftet 

i samtliga databaser.  Flertalet sökningar utöver tabell 1 översikt av litteratursökning har 

genomförts. Flera sökord och sökordskombinationer användes utan att ge tillfredsställande 

träffar. Detta var vid söktillfället problematiskt men ledde till att sökorden studerades på 

djupet vilket ses som en styrka vidare i sökprocessen.  

 

Trots användandet av Meshtermer, CINAHL Headings och Thesaurus blev sökresultaten ej 

tillfredställande.  Vidare användes ordet ”caregiver burden” som kan ses som ett subjektivt 

sökord då “burden” betyder börda på svenska. Detta ord lades till efter att flera artiklar 

nämnt ordet och därför ansågs ordet “burden” vara en upplevelse som var viktig att söka 

vidare på. Alla artiklars “keywords” har studerats för att eventuellt generera nya intressanta 

sökord. En upptäckt under sökningens gång var att ämnet inte är forskat på i stor 

utsträckning. Ett stort antal artiklar fick exkluderas då depression var en sekundär diagnos 

till andra sjukdomar, till exempel stroke eller hjärtinfarkt. Valet att göra sökningar på flera 

olika sätt styrker att forskningsområdet genomsökts och mättnad uppnåtts. Dock kan 

årsbegränsningen gjort att tidigare relevant forskning gått förlorad. Årsavgränsningen ses 

trots allt som en styrka då resultatet enbart visar den senaste forskningen inom området.  

 

En svaghet i sökprocessen är att antalet artiklar från referenslistor är två samt från muntlig 

kommunikation en, totalt tre, vilket motsvarar nästan en femtedel av resultatets artiklar. 

Dock har alla “keywords” i dessa artiklar studerats för att eventuellt kunna finna nya sökord 

som skulle kunna generera fler artiklar. En del nya “keywords” som förekom kunde ej 

försvaras att användas som sökord då de inte svarade på litteraturöversiktens syfte. Ett 

exempel var; ”disclosure”. De innehöll även “keywords” som redan används i tidigare 



16 
 

sökningar vilket stärkte beslutet om att låta antalet träffar i sekundärsökningen vara två och 

från muntlig kommunikation en. Artiklarna höll hög kvalitet och relevant fakta kunde 

utvinnas till resultatet som överensstämde med syftet. 

 

Under granskning med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall bedömdes artiklarna 

uppnå nivå I och II. Enbart två artiklar fick nivå III. Anledningen till att endast 16 artiklar 

gick vidare till granskning var att artiklarna i steget före granskning bedömdes ej relevanta 

av olika anledningar, till exempel saknade artiklarna en bra disposition. En risk finns att 

detta medfört bortfall av relevanta artiklar. Båda författarna granskade valda artiklar 

grundligt oberoende av varandra. Senare sammanställdes granskningarna och ett 

gemensamt beslut togs gällande grad av kvalitet. Detta styrker trovärdigheten i 

litteraturöversiktens resultat. 

 

Resultatartiklarna är genomförda i flera olika länder5 runt om i världen. Kulturella skillnader 

kan göra att närståendes upplevelser varierar, däremot överensstämde närståendes 

upplevelser i artiklarna. Detta styrker resultatet då studierna tillsammans ger en bred bild av 

litteraturöversiktens syfte och ökar trovärdigheten av resultatet. Då använda artiklar varit 

skrivna på engelska kan feltolkningar av ord och meningsuppbyggnader medfört att 

analysen och resultatet påverkats. En gemensam översättning av materialet till svenska 

minskar risken för detta. Enligt Polit och Beck (2012, s. 176) kan studiens förmåga att visa 

verkligheten påverkas av bias. Bias kan vara att författaren är subjektiv eller använder en 

felaktig metod vid insamling av data. Valet att objektivt och separat färgmarkera väsentlig 

data som svarade på syftet i resultatartiklarna medförde att all relevant data togs med vidare 

i analysen. Att placera samtlig data i tabeller gav en bra överblick. Tillsammans medförde 

detta att bias undvikits i största mån och ökar trovärdigheten för resultatet. Att skriva ut och 

dela upp pappersark har både för och nackdelar. Fördelen är att materialet blir mer 

överskådligt. Genom att arbeta med en tydlig struktur och på ett systematiskt sätt har 

nackdelar så som oordning undvikits. Vid sammanställning av resultatet kondenserades den 

svenska översättningen från analystabellen direkt. Genom att använda detta arbetssätt har 

de meningsbärande enheterna kondenserats muntligt för att i samma skede vävas ihop och 

                                                
5 Se bilaga 1, Översiktstabell över inkluderade artiklar 
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presenteras i resultatet. Analysmetoden ansågs vara effektiv och tillförlitlig samtidigt som 

den gav en god överblick över utvalda delar. 

 

Ur de kvantitativa artiklarna har en mindre mängd data används jämfört med de kvalitativa. 

En förklaring kan vara att en upplevelse djupare kan förklaras i kvalitativa studier men att 

kvantitativa studier kan bekräfta eller dementera dessa upplevelser genom att studierna 

utförs på en större population. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av att vara närstående till en 

person diagnostiserad med depression. Resultatet visar att närstående påverkas inom 

flertalet områden både fysiskt och psykiskt. Den försämrade psykiska hälsan medförde ofta 

att de närstående även fick en sämre fysisk hälsa. Förändringen i deras liv blev därför 

omfattande och gav dem stora utmaningar i att hantera situationen. Olika bakgrund samt 

varierande kunskap gjorde att de närstående hanterade situationen på olika sätt. 

 

Familjen är ett system, systemet påverkar dem som befinner sig i det och individerna i 

systemet förändrar sig efter varandra (Bowen, 1985, s. 378-379). Som sjuksköterska är det 

viktigt att se familjen som ett system som känslomässigt påverkar varandra. Genom att ta 

Bowens teori i beaktning ser sjuksköterskan familjen som en helhet. Sjuksköterskan kan då få 

förståelse för att patienten påverkar de närstående och de närstående påverkar patienten. 

Samtidigt inverkar sjuksköterskan genom sin roll i systemet. Att bemöta en patient och 

undersöka dennes familjeförhållanden är ett första steg för sjuksköterskan att kartlägga 

närstående och få en uppfattning om situationen. Sjuksköterskan kan efter detta möte 

inkludera de närstående och ge stöd och information tidigt i processen. Närstående kan på 

detta vis bli mer delaktiga i behandlingen men även fångas upp om de själva är påverkade 

negativt, till exempel på väg att själva insjukna i depression. Enligt patientlagen (SFS 

2014:821), kap. 5, 3 § ska en patients närstående få möjlighet att delta om det lämpar sig och 

att tystnadsplikt eller sekretess inte utgör ett hinder för detta. 
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I HSL (SFS 1982:763), 2 g § beskrivs hur ett barns behov av information, råd och stöd särskilt 

ska beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med 

till exempel har en psykisk störning eller funktionsnedsättning. Barns upplevelser om 

depression bland närstående var i vissa fall unika och presenterades därför separat i 

resultatet. Resultatet visar att barn fångar upp mer än vad en förälder tror. Barn ska inte 

behöva må dåligt om en förälder gör det och inte heller behöva ta mer ansvar eller anpassa 

sitt liv efter förälderns sinnesstämning. I Houlihan, Higgins och Shareks (2013) studie 

beskriver sjuksköterskor att de var outbildade i att ställa rätt frågor och kommunicera med 

barn. De önskade träning i hur en bedömning av barnets relation till föräldern skulle gå till 

samt information om lämpliga bedömningsverktyg. En lösning skulle kunna vara att lokala 

rutiner upprättas på vårdavdelningen för hur mötet med barn till en deprimerad ska 

hanteras. Enligt Kendler, Gatz, Gardner och Pedersen (2006) är den genetiska risken för att 

drabbas av svår depression 38 % högre om en förälder är diagnosticerad med depression än 

om föräldern inte har denna sjukdom. Cummings, George, Koss och Davies (2013) studie 

visar att barn som levt med depressiva föräldrar och inte fått en bra relation till dem blir i 

tonåren mer emotionellt instabila i det sociala livet. Det borde vara en självklarhet att 

sjuksköterskan har utbildning i bemötande och kommunikation med barn till sjuka föräldrar. 

Men även kunskap om depressionens hereditet är viktig för att uppmärksamma barn i 

riskzonen och för att barnen ska få de resurser de har behov av. 

 

Weimand, Sällström, Hall-Lord och Hedelin (2013) beskriver hur sjuksköterskor ställs inför 

ett dilemma när det kommer till att stödja närstående till psykiskt sjuka. Deras primära 

uppgift är att bygga upp en relation till patienten och sjuksköterskorna beskrev det som 

krävande att stödja de närstående. Rutiner och resurser kunde göra att tiden inte fanns vilket 

begränsade deras möjlighet till att vara stödjande. Trots det gjorde sjuksköterskorna sitt 

bästa för att ge stöd i sitt pressade schema. Resultatet visar att hälso- och sjukvården ofta 

bidrog till att närstående upplevde att de inte blev hörda eller tagna seriöst. Det kan finnas 

flera anledningar till detta. Hälso- och sjukvården kan i dagens samhälle vara hårt pressad, 

både med överbeläggningar och underbemanning, detta i sin tur kan medföra att 

sjuksköterskor på grund av resursbrist har ett pressat tidschema att hinna med patienter och 

deras närstående. Socialstyrelsens (2015) senaste rapport tillgång och efterfrågan på vissa 
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personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård visar att det finns ett ökat behov av 

grundutbildade sjuksköterskor. Trots en ökad tillgång på sjuksköterskor är efterfrågan hos 

hälso- och sjukvården stor.  

 

Det framkommer i resultatet att oro är en stor del av närståendes liv. Det är viktigt att 

försöka förstå vad detta beror på och en anledning skulle kunna vara bristen på information, 

kunskap och stöd. I McCann, Songprakun och Stephensons (2015) studie blev en 

interventionsgrupp med närstående till deprimerade tilldelade en manual som guidar till 

självhjälp. Jämfört med kontrollgruppen som inte fick denna intervention minskade 

interventionsgruppens negativa upplevelser av att vårda en person med depression 

signifikant. Det ledde till att interventionsgruppen fick en förbättring av positiva personliga 

upplevelser och även en bättre syn på relationen jämfört med kontrollgruppen. Detta anses 

vara ett viktigt fynd för den kliniska verksamheten. Genom att använda en manual för 

närstående till deprimerade där all information finns om hur de kan hjälpa sig själva och 

personen med depression skulle närstående få ökad kunskap och en förbättrad upplevelse 

av situationen. Vidare skulle även utbildningsmöjligheter i grupp kunna bidra till en bättre 

situation för den närstående. 

 

Närstående som bedrev anhörigvård i studien av Chambers, Ryan och Connor (2001) 

uttryckte behov av emotionellt- och professionellt stöd samt stöd i form av information. De 

ansåg att sjuksköterskor och läkare var viktiga källor till detta. Resultatet vittnar om att 

närstående många gånger saknar kunskap om depression och hur sjukdomen uttrycker sig. 

Detta kan medföra negativa konsekvenser i relationen mellan närstående och personen med 

depression. Sjuksköterskan som möter patienten och dennes närstående kan förslagsvis 

informera om depression till båda parter. Ett annat alternativ är att sjuksköterskan 

vidareförmedlar till aktuella informationsträffar. När närstående får mer kunskap om 

sjukdomen kan det bidra till en bättre relation mellan patient och närstående. Följden av 

detta kan på sikt förbättra hälsan både för närstående och familjen i stort. Detta kan kopplas 

till Bowens (1985, s. 384-388) familjesystemteori då förändringar hos en familjemedlem ofta 

bidrar till ömsesidiga förändringar för resten av familjen. I den japanska studien av Shimazu 

et al. (2011) framkom det att utbildning i sjukdomsorsak och epidemiologi, symtom, 
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behandling och hantering av situationen för närstående till deprimerade personer medförde 

att tiden till nytt insjuknande för personen med depression var signifikant längre hos de 

familjer som fick utbildningen jämfört med de familjer som endast fick standardvård. Vidare 

visar pilotstudien av Katsuki et al. (2011) att närstående uppvisade en signifikant förbättring 

gällande den mentala hälsan, vårdbelastning och uttryckande av känslor efter 

genomförandet av en liknande utbildning. 

Slutsats 
Resultatet vittnar om att närstående ofta upplever oro, brist på egen tid samt brist på 

kunskap och stöd. Resultatet visar dock inte enbart på negativa upplevelser utan också att 

närstående kan känna positiva känslor när de fått lärdom om sjukdomen och på så viss fått 

ett nytt empatiskt förhållningssätt till andra människor i liknande situationer. Den viktigaste 

slutsatsen som kan dras av litteraturöversikten är att sjuksköterskans roll i mötet med 

deprimerade patienter är att även fånga upp deras närstående vid samma tillfälle. 

Oroskänslor kan minskas med rätt form av stöd, information eller vägledning från 

sjuksköterskan. En viktig del att uppmärksamma är att sjuksköterskan i sitt yrke har stor 

möjlighet att förhindra att även närstående blir patienter vilket i sin tur riskerar att öka 

påfrestningen på hälso- och sjukvårdens ekonomi och arbetssituation. Genom att väcka 

sjuksköterskornas medvetenhet om närståendes behov kan det leda till att sjuksköterskan ser 

helheten vid mötet med patienter och på så vis fångar upp de närstående. Förslag till fortsatt 

forskning är hur hälso- och sjukvårdspersonal på hälsocentral hanterar första mötet med en 

tillsynes deprimerad person och dennes närstående. Eftersom detta ofta är första mötet med 

hälso- och sjukvården skulle det vara intressant att undersöka om det finns 

förbättringsmöjligheter. 
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84% 

Grad I 

Angermeyer, 

Kilian, Wilms 

& Wittmund, 

2006 

Tyskland 

Att undersöka livskvalitet hos 

make/maka till personer med 

schizofreni, depression och 

ångeststörning. 

Kvantitativ 

. 

 

133 st 

 

(Bortfall 13%) 

 

Svaren i dessa 

mätinstrument: 

WHOQOL-

BREF, 

WHOQOL-100, 

CAPI, har 

analyserats/sam

manställts 

Om personen med depression varit 

sjuk mer än 12 mån påverkar det 

den närstående både fysiskt och 

psykiskt. 

73% 

 

Grad II 



 
 

Baik & 

Bowers, 2006 

USA 

 

Att förstå barns upplevelser av 

att leva tillsammans med en 

mor som har depression, och 

hur dessa barn förstår hur de 

ska berätta om sina 

upplevelser för andra 

Kvalitativ, 

retrospektiv 

ansats, 

Grounded 

Theory 

5 st 

 

(ej beskrivit 

bortfall) 

 

Grounded 

theory 

Upplevde att modern var avlägsen 

och oansvarig till deras emotionella 

och fysiska behov, osäkerhet till att 

binda ett emotionellt band till 

mamman, skämdes, sökte svar på 

varför mamman var deprimerad, 

trodde de var ansvariga till 

moderns sjukdom - men lättnad när 

de fick veta att de inte var det, att 

prata med andra gjorde det lättare, 

stigma r/t psykisk sjukdom gjorde 

att de inte ville prata. 

-barnen uppfattade sina mödrar 

annorlunda jämfört med andra. 

73% 

 

Grad II 

Hansen & 

Buus, 2013 

Danmark 

 

Att få ny insikt i hur danska 

anhöriga anser att det ger 

personlig mening av att leva 

med en deprimerad 

familjemedlem och klarar av 

sin sociala identitet som 

anhörig till en deprimerad 

familjemedlem 

Kvalitativ 8 st till individuella 

intervjuer 5 st i 

fokusgrupp 

 

(1 bortfall) 

Crabtree och 

Miller´s, NVivo 

8.0 

Upplevde att de var ansvariga för 

deras vård, Olika uppfattningar om 

hanteringen av depressionen, 

konflikter och negativa attityder när 

den sjuke motsätter sig 

medicinering, mer ansvar i hemmet, 

blev somatisk sjuka, isolering från 

omvärlden. Närstående kände sig 

som motsatsen till den sjukes 

svagheter. 

Närstående kände sig emotionellt 

utmattade 

84% 

Grad I 

Highet, 

Thompson & 

McNair, 2005 

Australien 

 

Att undersöka 

anhörigvårdares upplevelser 

av att leva tillsammans med 

med en person med klinisk 

depression. Specifikt fokus på 

upptäkt och igenkännande av 

sjukdomen. 

Kvalitativ 

 

41 st. 

37 st i 

fokusgrupper och 4 

st i enskilda 

intervjuer 

 

Kvalitativt 

thematiskt 

analysprogram  

(NUDIST)  

Upplever att den sjuke drar sig 

undan/isolerar sig, undvek att förstå 

att personen var sjuk, upplevelser 

som chock, förnekelse, skuld, 

rädsla, sorg osv, förvirrad r/t 

diagnosen, skuld, 

71% 

 

Grad II 

 



 
 

 (ej beskrivit 

bortfall) 

Nosek, 2008 

USA 

 

Att undersöka processen 

familjer använder för att stödja 

en deprimerad och 

självmordsbenägen 

närstående i hemmet 

Kvalitativ 

Grounded 

Theory 

17 st 

 

(ej beskrivit 

bortfall) 

Grounded 

Theory - 

Charmaz., 

Glazer och 

Strauss 

Känsla av att inte veta vad som 

händer, varför den sjuke är 

förändrad, ville ha mer kunskap, 

Kunde inte lämna huset - behov av 

att övervaka/bevaka, nekad 

information från sjukvårdpersonal, 

behov av egen integritet. 

73% 

Grad II 

 

Radfar, 

Ahmadi & 

Khoshknab, 

2014 

Iran 

Att undersöka och beskriva 

upplevelsen hos 

familjemedlemmar till 

patienter som lider av 

depression samt effekterna av 

tillhandahållen vård till 

patienterna 

 

Kvalitativ 

design med 

innehållsanal

ys 

26 st 

(ej beskrivit 

bortfall.) 

Innehållsanalys Upplever stress, ångest och trötthet. 

Påverkar mental och fysiska hälsan, 

Oro över ekonomin, de får för lite 

stöd, lägger för mycket tid till 

patienten- fick anpassa sitt liv, 

oroliga över framtiden och att själva 

bli sjuka. 

77% 

Grad II 

Stjernswärd & 

Östman, 2008 

Sverige 

 

Att ytterligare undersöka 

betydande erfarenheter av att 

leva nära en deprimerad 

individ ,med det övergripande 

målet att utveckla en 

webbplats för att tillgodose 

behov och önskemål för 

närstående. 

 

Kvalititiv 

Grounded 

Theory 

18 st. 

7 st i individuella 

intervjuer och 11 st 

i 4 fokusgrupper 

 

(ej beskrivit 

bortfall) 

Glaser och 

Krueger efter 

hur man 

analyserar 

Grounded 

Theory data. 

De fick nya uppgifter i hemmet, 

anpassa sig efter den sjuke, oroliga, 

lite energi till andra relationer tex 

vänner, svårt att ha en bra balans 

med den sjuke, ledsna över att den 

andre personen förändrats, svårt 

med arbetet, ensamma och trötta, 

frustration och ilska, personlig 

utveckling, osäkerhet kring hur de 

ska förhålla sig/bete sig, skam och 

skuld, leden för att förlorat “den 

frisk”, lojalitetskänla, negativa 

attityder från andra. 

 

85% 

Grad I 

 

 

Skundberg‐

Kletthagen, 

Att beskriva upplevelsen av 

det dagliga livet som 

Kvalitativ och 

beskrivande 

24 st Marton och 

Booth samt 

Att de närstående lever på den 

sjukes villkor, Många olika känslor i 

84% 

Grad I 



 
 

Wangensteen, 

Hall‐Lord & 

Hedelin, 2014 

Norge 

 

närstående till en person som 

är diagnostiserad med 

depression 

design med 

fenomenograf

isk ansats 

(ej beskrivit 

bortfallet i 

metoden, först i 

diskussion - inget 

bortfall) 

Dahlgren och 

Fallsberg 

relationen till den sjuke, annan 

funktion än bara närstående, 

anpassa sitt liv, fysisk och psykiskt 

påfrestande, mer kunskap om 

depression hjälper de närstående att 

hjälpa den sjuke. 

Till stor del negativ effekt på de 

närstående. 

Inskränkningar i de närståendes 

fritid. 

Påverkan på deras egen hälsa. 

Känsla av att de måste ställa upp 

och inte visa negativa känslor. 

van 

Wijngaarden et 

al., 2009 

Nederländerna 

 

1. Vad är skillnaderna i 

omvårdnadskonsekvenser 

mellan vårdare till 

deprimerade och schizofrena 

2. Är det möjligt att specificera 

grupper, baserat på nivån av 

omvårdnaskonsekvenserna? 

 

3. Vad är följden av att vårda 

någon med depression? 

Kvantitativ 252 närstående till 

deprimerade, 151 

närstående till 

schizofreni 

 

(ej beskrivit 

bortfall) 

C-index, 

ANOVA, t-test, 

Chi2 tests 

oroliga över den sjukes hälsa och 

framtid, kände ansvar över 

patientens mentala hälsoproblem, 

uppmuntrade till aktiviteter, oro 

över behandling och deras egen 

framtid, rädsla över patientens 

säkerhet, kände sig hotade av 

patient, upplevde en konstig 

atmosfär, Kände den sjukes mentala 

hälsa var en börda. 

80% 

 

Grad I 

 

Wang, 

Mansfield, 

Zhao & 

Keitner, 2013 

Kina 

 

Att 1. förstå skillnaderna i 

familjens funktion när en 

vuxen är deprimerad jämfört 

med en icke klinisk familj i 

Kinas population; 2. utvärdera 

skillnader i uppfattning av 

familjefunktionen hos 

deprimerade och icke 

deprimerade 

familjemedlemmar genom 

Kvantitativ 

Frågeformulä

r samt 

observations 

skala 

60 st deprimerade 

samt 

familjemedlemmar 

60 st i en 

kontrollgrupp samt 

familjemedlemmar 

Chi2 analys, 

t-test 

problem med familjefunktioner 

såsom problemlösning, 

kommunikation, beteendekontroll, 

affektiv respons och generella 

funktioner. 

Bryr sig om sin familjemedlem 

80% 

 

Grad I 



 
 

användadet av statistisk 

tillförlitlighet; 3. jämföra 

subjektiva uppfattningar om 

familjefunktioner hos familjer 

med en deprimerad genom en 

intervjubaserd objektiv 

utvärdering av familjen 

Wang & Zhao, 

2012  

Kina 

Att undersöka livskvalitet hos 

make/maka till deprimerade 

personer i Kina och det 

upplevda sociala stödet från 

familj, vänner och närstående. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstu

die 

2 grupper, 59 st i 

varje grupp 

 

(ej beskrivit 

bortfall) 

Deskriptiv 

statistik 

Livskvalitet och sociala stödet var 

sämre hos de med en depressiv 

partner, upplevde att de var 

tvungna att ta hand om den sjuke, 

ekonomisk börda 

Livskvalitet var negativt associerad 

med det sociala stödet från vänner 

men inte från familj och närstående 

 

73% 

 

Grad II 

Zendjidjian et 

al., 2012  

Frankrike 

Att 1. fastställa livskvaliteten 

hos anhörigvårdare till 

individer med affektiva 

störningar (depression och 

bipolär sjukdom); 2. studera 

och jämföra livskvaliteten hos 

anhörigvårdare till schizofrena 

och generella 

populationen;3.fastställa 

effekten av sociodemografiska 

och kliniska faktorer på 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudi

e 

Frågeformulä

r 

232 st 

(115 Bipolär och 

117 Depression) 

 

(ej beskrivit 

bortfall) 

t-test, Pearson´s 

correlation och 

Chi-squered 

tests 

SPSS version 

17,0 software 

package 

När närstående levde i samma hus 

som personen med depression 

rapporterade de en förändrad 

livskvalitet. R/T livskvalitet var de 

mest påverkad 

mentalt, vitalt och fysiskt. 

82% 

 

Grad I 

 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2. Hur artiklar bidragit i resultatet. 
LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Artikel 

design   

Artikelförfattare Emotionell 

påverkan 

Inverkan 

på 

hälsan 

Omställning 

i vardagen 

Stöd och 

information 

Kunskapens 

betydelse 

Upplevelser 

av hälso- och 

sjukvård 

Kvalitativ Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2009 X X X  X  

Kvalitativ  Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2011 X X X X X  

Kvalitativ  Baik & Bowers, 2006 X   X X  

Kvalitativ  Hansen & Buus, 2013 X  X  X X 

Kvalitativ Highet, Thompson & McNair, 2005 X    X  

Kvalitativ  Nosek, 2008   X  X X 

Kvalitativ  Radfar, Ahmadi & Khoshknab, 2014 X X X X X  

Kvalitativ  Skundberg‐Kletthagen, Wangensteen, Hall‐Lord & 

Hedelin, 2014 

X X X X X  

Kvalitativ  Stjernswärd & Östman, 2008 X X X X X X 

       

Kvantitativ  Angermeyer, Kilian, Wilms & Wittmund, 2006  X     

Kvantitativ van Wijngaarden et al., 2009 X  X    

Kvantitativ  Wang, Mansfield, Zhao & Keitner, 2013   X    

Kvantitativ  Wang & Zhao, 2012  X  X   

Kvantitativ Zendjidjian et al., 2012  X     

 


