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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Att som barn vara närstående till någon med psykisk sjukdom innebär en vardag som är 

oförutsägbar. Barnet tar på sig ett större ansvar än normalt och har behov av att få stöd för 

att kunna bearbeta och förstå det som händer. Genom att arbeta familjefokuserat kan hela 

familjen involveras och stödjas vilket ska ingå i sjuksköterskans arbete. Tidigare studier 

visar dock på att många barn känner sig bortglömda och att vårdpersonalen inte tar ansvar i 

att stödja barnen.  

  

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva faktorer som försvårar för sjuksköterskan att ge stöd till barn som 

närstående till patienter inom vuxenpsykiatrisk vård genom familjefokuserad omvårdnad. 

 

 

Metod  
 

Metoden som användes i denna studie var allmän litteraturöversikt. Sökningar efter 

vetenskapliga artiklar utfördes i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Urvalskriterier för att 

artiklarna skulle inkluderas i resultatet var att de skulle ha ett abstrakt, vara 

expertgranskade och vara skrivna på svenska eller engelska. Genom manifest 

innehållsanalys identifierades teman.  

 

Resultat 
 

Faktorer som försvårade för sjuksköterskan att stödja närstående barn inom 

vuxenpsykiatrin genom familjefokuserad omvårdnad delades in i tre teman. 

Organisatoriska faktorer, sjuksköterskans och övrig vårdpersonals kompetens och 

inställning samt påverkande faktorer från patienten, familjen och barnet. Bristande kunskap 

och utbildning var en faktor som hade stor påverkan på att stödet från vårdpersonalen 

uteblev.   

 

 

Slutsats 
 

De faktorer som identifierades minskar och kan utesluta sjuksköterskans stöd till 

närstående barn i vuxenpsykiatrin. För att kunna genomföra förändringar krävs 

organisatoriska åtgärder, ändrad inställning hos personal och utbildning i familjefokuserad 

omvårdnad.   

 

 

Nyckelord: Barn, Familjefokuserad omvårdnad, Hinder, Stöd, Vuxenpsykiatri  
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BAKGRUND 

Psykisk sjukdom 

Psykisk sjukdom kan vara allt från övergående kriser till livslånga, funktionsbegränsande, 

tillstånd (Allugander, 2014). De tillstånd som innefattas kan vara allt från 

psykossjukdomar, substansberoende, personlighetsstörningar, ätstörningar, 

självskadebeteende och autismspektrumtillstånd till minnessvårigheter och 

förvirringstillstånd. Etiologin kan vara såväl biologisk som psykosocial (Skärsäter, 2016). 

Psykiska sjukdomar är stigmatiserade och attityden från samhället till sjukdomarna och 

behandling för dem är, och har varit, annorlunda än attityden gentemot somatiska 

sjukdomstillstånd. Psykisk sjukdom har setts som en moralisk defekt och omgärdas 

fortfarande av myter (Allugander, 2014). 

 

Vid diagnostik av psykiska sjukdomar ses individen ur olika perspektiv. Förutom de 

symtom som uppvisas bedöms även individen avseende personlighetsdrag, beteende, 

hanteringen av relationer och det vardagliga livet, samsjuklighet av det fysiska och 

psykiska, samt eventuellt substansbruk (Allugander, 2014).  

 

Psykisk sjukdom har stor påverkan på alla aspekter av livet och livskvaliteten för den 

insjuknade (Allgulander, 2014). Sjukdomen påverkar också familj och närstående och har 

även här stora inverkan på livet. För barn kan förälderns psykiska sjukdom bland annat 

skapa en samsjuklighet och leda till utveckling av egen psykisk sjukdom (Bee, Berzins, 

Calam, Pryjmachuk & Abel, 2013; Hedman Ahlström, 2014). Tillvaron för närstående till 

personer med psykisk sjukdom är en tillvaro med många påfrestningar såsom oro, ansvar 

och bekymmer rörande den sjuke (Hedman Ahlström, 2014).  

 

I denna studie kommer psykisk sjukdom och psykiskt sjuk användas synonymt och 

innefatta olika tillstånd som bottnar i både fysisk och psykologisk etiologi (Skärsäter, 

2014). 

 

Vuxenpsykiatrisk vård 

Denna studie utgår från Stockholms läns landstings beskrivning av psykiatrisk vård vilken 

beskriver att psykiatrisk vård är vård avsedd för att behandla psykisk sjukdom. Denna vård 

innefattar öppenvårdsmottagningar och sluten heldygnsvård (Stockholms läns landsting, 

2017a). Vården kan utföras på frivillig basis eller som tvångsvård om situationen kräver 

detta (Stockholms läns landsting, 2017b). Psykiatrisk vård kan även riktas till barn, och 

berör då personer under 18 år (Stockholms läns landsting, 2017c) vilket denna studie ej 

avser undersöka. Begreppet vuxenpsykiatrisk vård kommer i denna studie därför att 

användas om all psykiatrisk vård som riktar sig till personer över 18 år. 

 

Utöver allmänsjuksköterskan arbetar även specialistsjuksköterskor, skötare, psykologer, 

terapeuter och läkare i den psykiatriska vården. Även kuratorer och arbetsterapeuter kan 

vara involverade i vårdarbetet om det skulle behövas (Stockholms läns landsting, 2017b). 

Psykiatrin samverkar även med andra vårdgivare, såsom socialtjänsten i kommunen, 

kriminalvården och vårdcentraler. Detta innebär att personal även kan inkludera 

socialarbetare, kriminalvårdare samt undersköterskor och läkare inom öppenvården 

(Stockholms läns landsting, 2016). Sjuksköterska/-n kommer användas som specifikt 
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begrepp medan vårdpersonal/-en kommer användas för att beskriva någon av de andra 

ovanstående beskrivna professionerna. 

 

Att definiera sin familj 

Familjens sammansättning och betydelse har förändrats genom historien. Utvecklingen av 

familjen har på ett sätt följt samhällets utveckling, från bondesamhällets storfamilj till 

1900-talets kärnfamilj. De grundläggande uppgifterna reproduktion och socialisation har 

dock bestått trots utvecklingen av familjens sammansättning (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2014). Den moderna familjen är som något varje individ själv får definiera och 

måste nödvändigtvis inte vara relaterat till blodsband (Benzein et al., 2014; Miller, 2014). 

Begreppet familj har en emotionell innebörd och familjemedlemmarna är personer med 

känslomässiga relationer till varandra (Benzein et al., 2014).  

 

Familjen kan således vara de personer individen själv väljer att inkludera. De personer som 

är inom den närmaste fysiska, emotionella och sociala miljön kommer i denna studie 

definieras som familj (Benzein et al., 2014). För att beskriva relationen mellan den 

psykiskt sjuke och barnet i familjen kommer begreppen närstående, vårdnadshavare och 

förälder att användas. Detta för att låta fokus stanna på barnets känslomässiga 

beroendeposition gentemot personen med psykisk sjukdom (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012). 

 

Barn som närstående till någon med psykisk sjukdom 

I denna studie kommer i enlighet med barnkonventionen (2009) begreppet barn användas 

när personen är under 18 år.  

 

Barnets rättigheter 

I Hälso- och sjukvårdslagen finns beskrivet att hälso- och sjukvården har ett ansvar att 

hjälpa barn vars föräldrar eller andra vuxen i hushållet har en psykisk sjukdom. Hälso- och 

sjukvården ska beakta barnets behov av information, råd och stöd (SFS, 2009:979, 2g §). 

Personal som arbetar inom hälso- och sjukvården har även en skyldighet att till 

socialnämnden anmäla om de misstänker eller får kännedom att ett barn behöver skyddas 

eller far illa (SFS, 2001:453, 1g §). 

 

Även barnkonventionen, som är antagen av förenta nationerna, skyddar barnets rättigheter 

vad det gäller att ses som en enskild individ. I barnkonventionen står bestämmelser om att 

varje barn äger rättigheter att behålla sin egna identitet och att det bästa för barnet ska 

prioriteras. Artikel nummer sex beskriver att alla barn har rättighet till att utvecklas, vilket 

ämnar skydda barnet oberoende miljö (UNICEF, 2009).  

 

Barns ökade ansvar när närstående är psykiskt sjuk 

Barn som lever i en familj där någon är drabbad av psykisk sjukdom behöver ofta ta ansvar 

som är utom ramen för det ett barn egentligen ska behöva ta (Benjaminson, 2012; Corrigan 

& Miller, 2009). Till exempel kan barnet känna ett ansvar över att den psykiskt sjuke inte 

tar livet av sig, vilket kan framkalla tankar om hur den psykiska sjukdomen kan påverka 

familjen ännu mer. Upplevelsen av att inte veta hur sjukdomen kan påverka 

familjesituationen kan, för barnet generera en känsla av maktlöshet (Ahlström et al., 2011). 
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Konsekvenser på barnet av sjukdomen 

Barn som är närstående till någon med psykisk sjukdom är en extra utsatt grupp 

(Benjaminson, 2012; Devlin & O´Brien, 1999; Howard, 2000) och löper större risk för att 

själva utveckla psykisk sjukdom än resterande befolkning (Devlin & O´Brien, 1999; 

Howard, 2000; Reupert, Maybery & Kowalenko, 2012; Maybery, Ling, Szakacs & 

Reupert, 2005). Den ökade risken att själv drabbas beror på genetiska faktorer och effekten 

den närståendes sjukdom har på miljön runt barnet (Devlin & O’Brien, 1999; 

Ramchandani & Stein, 2003; Reupert et al., 2012).  

 

Psykisk sjukdom inom familjen leder till oförutsägbara situationer i vardagen, vilket 

genererar stress. Barnet får ingen kontinuitet i vardagen och kan aldrig känna sig trygg i att 

veta vad som väntar i hemmet. Oförutsägbarheten kan till exempel ligga i att inte veta hur 

föräldern ska bete sig mot barnet självt och omgivningen, att inte veta om föräldern har 

skadat sig själv eller om föräldern ens lever längre (Foster, 2010). Ett självskadebeteende 

hos en vårdnadshavare är ofta något som tystas ner i familjer vilket tenderar att skapa mer 

osäkerhet och påfrestning hos barnet (Ahlström et al., 2011). När vardagen inte är 

förutsägbar för ett barn känner de sig ofta ensamma eftersom de självständigt förbereder 

sig på alla tänkbara utfall som kan komma att ske. Barnet försöker läsa av olika situationer 

vilket är energikrävande och leder till att barnet kan komma att välja bort sociala kretsar 

och andra aktiviteter utanför familjen (Benjaminson, 2012). Vidare kan olika oförutsägbara 

ageranden från den psykiskt sjuke leda till en obalans i barnets fysiska och psykologiska 

funktioner (Ahlström, Skärsäter & Danielsson, 2015). Barnet kan känna sig nedstämd och 

samtidigt få svårt att äta och sova (Trondsen, 2012).  

 

Utsattheten hos barnen kan bero på den brist i föräldraskapet som kan uppstå som 

konsekvens av en vårdnadshavares psykiska sjukdom. Vårdnadshavare som är psykiskt 

sjuka är i många fall så pass involverade i sin egen sjukdom att det blir svårt att på samma 

sätt vara involverad i sitt barns liv (Tabak et al., 2015). När en vårdnadshavare under 

längre tid är psykiskt sjuk kan det vara svårt för den sjuke att vara närvarande under 

barnens uppväxt och uppfylla barnens grundläggande behov av uppfostran (Bee et al., 

2013; Reupert et al., 2012). Vårdnadshavarens sjukdom kan leda till att barnet inte får den 

frihet och det sociala samspel som det behöver under sin uppväxt (Foster, 2010; Reupert et 

al., 2012).  

 

Ett bristande föräldraskap som inte möter barnets behov kan i sin tur leda till att barnet 

omvärderar rollerna i familjen och sätter sin vårdnadshavarens behov över sina egna (Bee 

et al., 2013). Barn kan också uppleva föräldraskapet som instabilt då alla upp- och 

nedgångar som tillkommer när en vårdnadshavare är psykiskt sjuk blir svåra att hantera 

(Östman, 2008). Utöver det faktum att barnet inte upplever sig bekräftad från 

vårdnadshavaren är det vanligt att samhället möter familjen med negativa attityder vilket 

kan sätta spår i barnets integritet genom känslor av skam (Fjone, Ytterhus & Almvik, 

2009).   

 

Utöver ovan nämnda konsekvenser uppfattar många barn det som emotionellt och fysiskt 

smärtsamt när någon i familjen läggs in på sjukhus för sin psykiska sjukdom (Handley, 

Farrell, Josephs, Hanke & Hazelton, 2001; Maybery et al., 2005). Vissa barn upplever 

denna tid som en allvarlig störning och ett avbrott i deras liv (Hawes & Cottrell, 1999).  
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Behovet av stödjande insatser till barn 

Psykisk sjukdom hos en närstående framkallar ett behov av emotionellt stöd hos barnet 

(Tabak et al., 2015). Barnet kan uppleva stor ångest (Bee et al., 2013) och behöver få 

möjlighet att lasta över den på någon annan (Tabak et al., 2015). Barnet har även ett behov 

av att få information om den närståendes sjukdom. Detta behov är viktigt att tillgodose för 

att minska lite av den oro som barnet känner (Tabak et al., 2015; Östman, 2008) 

 

I en intervjustudie (Foster, 2010) beskriver vuxna att de som barn upplevde sin uppväxt 

med en psykiskt sjuk vårdnadshavare som oviss. De beskriver att de från tidig barndom 

förstod att något inte stod rätt till men utan att förstå vad som var fel. Om informationen 

barnet får om sjukdomen är bristande leder det till att barnet inte får möjlighet att utveckla 

strategier för att kunna hantera den (Ahlström et al., 2015). Barnet ges då inte möjlighet till 

att förstå vad som händer (Foster, 2010). Barn kan känna sig utelämnade när de inte får 

information om situationen de befinner sig i och upplever att deras känslor då inte tas 

hänsyn till (Östman, 2008). Det kan vara mer smärtsamt för barnet att inte få reda på 

sanningen och skapa egna föreställningar än att få en ärlig förklaring till den närståendes 

beteende (Trondsen, 2012). Bristen på information kan leda till känslor som skuld och 

skam hos barnet (Fjone et al., 2009). Barnet kan också komma att klandra sig själv för att 

ha åstadkommit eller till och med vara anledningen till den psykiska sjukdomen (Östman, 

2008).  

 

Det är viktigt att barn i familjer där någon har en psykisk sjukdom fångas upp av 

sjukvården och får stöd (Reupert et al., 2012). Stöd som efterfrågas av barn är framför allt 

information och utbildning angående den närståendes sjukdom. Barn har i flera studier 

uttryckt en önskan om att vårdpersonalen ska uppmärksamma dem och involvera dem i 

vården (Drost, Krieke, Sytema & Schippers, 2016; Foster, Hills & Foster, 2017).  

 

Upplevelsen av bristande stöd 

Den utsatthet som barnet upplever när någon i familjen är psykiskt sjuk grundar sig i att få 

barn blir uppmärksammade av personal på psykiatriska avdelningar (Östman & Afzelius, 

2011). Närstående barn upplever att personalen inom psykiatrin har en bristande förmåga 

att ge det stöd de behöver (Foster, 2010). Information om den psykiska sjukdomen 

tillhandahålls bristfälligt (Pölkki, Ervast & Huupponen, 2005; Östman, 2008). Barnen 

upplever också att sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal inte tar ansvar i att stödja 

barnen. Barn beskriver att vårdpersonalen inte tar några initiativ till att involvera och 

informera barnen utan barnen får själva närma sig personalen och anstränga sig för att få 

hjälp (Foster, 2010). 

 

Sjuksköterskans roll och professionella ansvar 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan har ett professionellt 

ansvar riktat mot människor som behöver vård. De delar samhällets ansvar för att hjälpa 

och främja, framför allt sårbara gruppers hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), likt 

närstående barn till någon drabbad av psykisk sjukdom (Benjaminson, 2012; Devlin & 

O´Brien, 1999; Howard, 2000). Patient och närstående ska av sjuksköterskan ses som 

unika personer för att kunna få förståelse över deras individuella behov, resurser och 

värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskan är i många fall det enda stödet till närstående (Morse, 2001) och ska utföra 

sitt omvårdnadsarbete i samspel med patient samt vid behov också närstående (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska beakta ett barns behov av att få 

information, stöd och råd när en vårdnadshavare är psykiskt sjuk. Behovet av information 

kan vara sådan som förklarar vilket hälsotillstånd vårdnadshavaren befinner sig i, 

reaktioner som vanligen brukar uppkomma hos närstående barn och information som kan 

bidra till bättre hantering av situationen. Barnet kan behöva information om normala 

reaktioner som följer med sorg och när man bearbetar något. Vad gäller information om 

vårdnadshavarens tillstånd är det i första hand den avdelning som vårdar personen som ska 

se till att närstående barn får information. Detta stöd kan sjuksköterskan som vårdar på 

avdelningen ge själv men vid behov samarbeta med andra professioner som besitter extra 

kompetens för barn (Socialtjänststyrelsen, 2013). Sjuksköterskans professionella ansvar 

som innefattar kommunikation med patient, närstående och andra professioner ska präglas 

av lyhördhet, respekt och empati (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Stockholms läns landsting (2017) har lagt fram ett kunskapsunderlag för närståendestöd till 

barn där de beskriver vikten av att lyssna på vad barnet berättar om vårdnadshavarens 

sjukdom. Genom att göra det är det enklare att förstå barnets tankegångar och identifiera 

vilken information som behöver ges. Information om att barnet inte har ansvar över 

sjukdomen och situationen är av vikt eftersom barnet ofta upplever skam och skuld. 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

När förändring sker i en familj påverkar förändringen alla medlemmar i familjen. Alla 

individer i familjen samspelar och om en persons livssituation förändras kommer det leda 

till att de andra påverkas. Psykisk sjukdom kan därav inte ses som avgränsad till den sjuke 

utan drabbar också samspelet med andra personer (Syrén, 2012). Den ömsesidiga påverkan 

medlemmar i en familj har på varandra kan bidra till att den sjuke personen mår bättre. Det 

kan också vara tvärtom, att den sjuke personen mår sämre av de andra deltagarna i familjen 

och med det kan familjen inte alltid ses som tillgång. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har vetskap om att olika familjer ser olika ut och att familjen rör sig mellan 

förändringar i att vara trygg eller osäker (Wright & Leahy, 2013).  

 

Sjuksköterskan är oftast den som arbetar närmast patienten och de närstående och får en 

särskild position i att genomföra stödjande insatser (Foster, 2010; Devlin & O’Brien, 

1999). Närstående barn har behov av stödjande insatser som är riktade mot både barnet och 

familjen (Tabak et al., 2015). Detta kan göras genom familjefokuserad omvårdnad 

(Benjaminson, 2012) och det är av vikt att sjuksköterskan tillgodoser detta behov då 

omvårdnadsarbetet utförs (Nilsson, Gustafsson & Jenholt-Nolbris, 2015). 

 

Familjefokuserad omvårdnad är när omvårdnaden har sitt fokus i betydelsen familjen har 

för en persons upplevelse av sjukdom (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Familjen och 

sjuksköterskan har olika kunskaper och resurser som genom en jämlik relation familjen 

och sjuksköterskan emellan kan utbytas och utnyttjas i vården. Tillsammans skapar 

sjuksköterskan, patienten och familjen en likvärdig vård där allas olika kompetenser kan 

tillvaratas (Benzein, Hagberg et al., 2012).  

 

Familjefokuserad omvårdnad kan vara familjecentrerad alternativt familjerelaterad. Då 

omvårdnaden är familjecentrerad baseras den på att familjen ses som helhet och vårdas 

tillsammans. Familjerelaterad omvårdnad har däremot individen i fokus med hänsyn till 

resterande familj (Benjaminson, 2012; Benzein, Persson & Syrén, 2012). Individen 
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behöver nödvändigtvis inte vara patienten utan kan vara en närstående (Benzein, Persson et 

al., 2012).  

 

Familjefokuserad omvårdnad kan innebära samtal med hela familjen där sjuksköterskan 

tillsammans med familjen identifierar resurser och behov. Familjefokuserad omvårdnad 

inom vuxenpsykiatri ämnad för barn bör innehålla omvårdnadsåtgärder som informerar 

och skapar kunskap om den psykiska sjukdomen. Omvårdnadsåtgärderna behöver också 

syfta till att vårda barnet på ett emotionellt plan genom att barnet ges möjlighet att bearbeta 

händelser relaterade till sjukdomen. Detta kan ske både individuellt och i grupp (Benzein, 

Hagberg et al., 2012). 

 

Brist på familjefokuserad omvårdnad 

Förhållandet mellan vårdpersonal och familj kan vara problematisk (van de Bovenkamp & 

Trappenburg, 2009). Sjuksköterskor är i många fall medvetna om att familjefokuserad vård 

ska ingå i omvårdnaden men uppger att det finns hindrande faktorer som försvårar att 

applicera det i det verkliga vårdandet (Foster, O’Brien & Koronen, 2011). 

 

Problemformulering  

Barn som är närstående till personer med psykisk sjukdom är utsatta (Howard, 2000). Till 

exempel skapas stressande situationer när barnets vardag blir oförutsägbar vilket kan leda 

till isolation (Benjaminson, 2012) och svikt i både fysiologiska och psykologiska 

funktioner hos barnet (Ahlström, Skärsäter & Danielsson, 2015). Tidigare studie har visat 

att närstående barn till psykiatriska patienter är i behov av stöd (Foster et al., 2011) vilket 

är viktigt för att barnens utsatthet och känsla av oro ska kunna minskas (Tabak et al., 2015; 

Östman, 2008). Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar i att beakta och 

uppmärksamma ett närstående barns behov av stöd, råd och information 

(Socialtjänststyrelsen, 2017) men trots det känner många närstående barn sig bortglömda 

av vårdpersonalen (Foster, 2010). Behovet av stöd kan tillgodoses genom familjefokuserad 

omvårdnad (Benjaminson, 2012). Det är därför betydelsefullt att identifiera vilka faktorer 

som försvårar för sjuksköterskor att ge stöd till barn som närstående till patienter inom 

vuxenpsykiatrisk vård genom familjefokuserad omvårdnad. Detta för att kunna komma 

närmare en förståelse för vad som behöver förändras i vuxenpsykiatrin för att barnens 

behov på ett bättre sätt ska kunna bemötas av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.
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SYFTE  

Syftet var att beskriva faktorer som försvårar för sjuksköterskan att ge stöd till barn som 

närstående till patienter inom vuxenpsykiatrisk vård genom familjefokuserad omvårdnad. 

 

METOD  

Val av Metod 

Studien utfördes som allmän litteraturöversikt. Anledningen till att metoden 

litteraturöversikt valdes var att denna gav möjlighet att skapa en översiktlig bild över 

kunskapsläget inom valt ämne (Axelsson, 2012; Friberg, 2017a; Forsberg & Wengström, 

2015; Rosén, 2017; Segesten, 2017). Det material som inkluderades i studien granskades 

för att säkerställa kvaliteten på varje artikel och sammanställdes sedan för att kunna 

besvara studiens syfte.  

 

Urval  

För att söka artiklar som kunde besvara syftet användes inklusions- och exklusionskriterier. 

Detta gjordes för att avgränsa urvalet relevant för syftet och säkerställa kvaliteten på de 

artiklar som inkluderades (Forsberg & Wengström, 2015; Rosén, 2017). 

 

Ett inklusionskriterie var att inkluderade artiklar skulle ha ett abstrakt. Detta för att det 

skapade en första överblick av artikelns innehåll och på så sätt avgjorde om den var 

användbar för denna litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015). För att säkra 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet applicerades kriteriet att alla artiklar skulle vara peer 

reviewed, vilket innebar att de granskats och godkänts för publicering av sakkunniga inom 

ämnet (Helgesson, 2015; Polit & Beck, 2012; Henricson, 2017a; Henricson, 2017b; 

Östlundh, 2017). Sökningarna begränsades till artiklar skrivna på engelska och svenska 

eftersom dessa var språk författarna av denna studie behärskade (Östlundh, 2017). Artiklar 

av både kvalitativ och kvantitativ design inkluderades då detta gav möjlighet att skapa en 

än bredare, översiktlig bild av ämnet (Borglin, 2017; Forsberg & Wengström, 2015; 

Segesten, 2017). Även artiklar med mixad design, det vill säga både av kvalitativ och 

kvantitativ design inkluderades.  

 

Det exklusionskriterie som applicerades på artiklarna i resultatet var att de inte fick vara 

litteraturstudier. Detta för att begränsa de inkluderade artiklarna till primärkällor 

(Axelsson, 2012). Alla artiklar som inte berörde vuxenpsykiatrin exkluderades då de inte 

kunde besvara denna studies syfte.  

 

Ämnet ”närstående barn i psykiatrin” är ett understuderat sådant (Benjaminson, 2012). Av 

denna anledning tog författarna ett aktivt beslut i att inte ha någon tidsram för datum av 

publikation.  

 

Datainsamling  

Den data som använts i denna studie samlades in under november månad 2017. Alla 

sökningar som bidrog till resultatet finns redovisade i Tabell 1. 
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Databassökning 

De databaser som användes för att söka material till denna studie var CINAHL complete, 

PubMed och PsycINFO. Dessa databaser valdes eftersom de innehåller artiklar relaterade 

till omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2017). 

 

Sökord valdes ut genom att begrepp relaterade till studiens syfte togs fram (Forsberg & 

Wengström, 2015; Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). Sökorden som användes var adult 

psychiatric, barriers, child, children, child focus, family, family focus, family role, 

inpatient, mental disorder, mental disorders, mental health services, mental ill parent, 

nursing, nurse attitudes, parents, psychiatric care. Eftersom engelska sökord krävdes 

(Östlundh, 2017) översattes valda begrepp med hjälp av Svensk MeSH.  

 

För att specificera hur sökorden skulle kombineras och på så sätt få relevanta resultat 

användes de booleska operatoren AND. Operatorn OR gav ett för icke-relevant resultat för 

att besvara denna studies syfte varför den inte användes i sökningarna (Forsberg & 

Wengström, 2015; Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). 

 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PsycINFO och PubMed. 

Databas  
Datum 

 

Sökord Antal 
träffar 
 

Antal 

lästa  
abstract 
 

Antal 

lästa 
artiklar 

 

Antal  
Inkluderade 

artiklar 
 

CINAHL 

complete 
171113 

 

Child AND Parents AND Inpatient AND Mental disorder  64 15 4 2 

PsycINFO 
171113 

 

Family focus AND Mental health services AND Parents 8 2 1 1 

PubMed 
171113 

 

Child focus AND Mental Ill Parent  33 3 2 1 

CINAHL 

complete 
171113 

 

Nursing AND Family AND Mental health services AND Barriers 
 

26 3 2 2 

CINAHL 

complete 
171113 

Family AND Adult psychiatric AND Nursing 4 3 3 1 

CINAHL 
complete 
171121 

 

Mental disorders AND Mental health services AND Parents AND 
Children 

240 34 6 3 

CINAHL 

complete 
171123 

 

Nurse Attitudes AND Family Role AND Psychiatric 5 3 3 2 

CINAHL 

complete 
171123 

 

Family Centered Care AND Psychiatric Care 16 8 2 1 

Manuell 

sökning 
171123 

Workforce capacity to respond to children whose parents have a mental 

illness  
 

1 1 1 1 

Manuell 

sökning 
171123 

The Effects of Parental Mental Illness Upon Children: A Descriptive 

Study of the Views of Parents and Children 
1 1 1 1 

TOTALT  398 73 25 15 
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Manuell sökning 
Manuella sökningar utfördes genom att referenslistan till en syftesrelevant artikel 

studerades för att identifiera primärkällor (Axelsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015; 

Karlsson, 2017). 

 

Databearbetning 

För att bedöma användbarheten av artiklarna i denna studie bearbetades data i enlighet med 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). I första hand lästes 

titlarna på artiklarna som kom fram i sökningarna. Därefter lästes abstrakten till de artiklar 

vars titel visade användbarhet för att svara på studiens syfte. På detta sätt kunde 

syftesrelevanta artiklar väljas ut och läsas i sin helhet. Om artikeln gav svar på studiens 

syfte analyserades den vidare för att sedan inkluderas i resultatet (SBU, 2014). 

 

De artiklar som inkluderades i denna studies resultat granskades och bedömdes utifrån 

kvalitet och klassificering i enlighet med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

vilket presenteras i bilaga A (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Alla artiklar som inkluderades i denna studie finns redovisade i bilaga 

B. Inkluderade artiklar i resultatet blev klassificerade som I eller II.  

 

Dataanalys  

För att analysera den data som samlats in användes en manifest innehållsanalys (Forsberg 

& Wengström, 2015). Genom denna studerades först artiklarnas innehåll som helhet för att 

få en övergripande bild av materialet. Författarna läste varje artikel var för sig och gjorde 

digitala anteckningar om det som i artikelns resultat kunde svara på syftet (Axelsson, 

2012). Sedan lästes artiklarna igenom igen och anteckningarna kompletterades. Efter det 

diskuterades artiklarnas innehåll för att tillsammans identifiera teman (Axelsson, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2015). Tre teman identifierades genom färgkodning vilka var 

organisatoriska faktorer, sjuksköterskans och övrig vårdpersonals kompetens och 

inställning samt påverkande faktorer från patienten, familjen och barnet. Varje tema fick 

en färg och användes genom att markera text i de digitala anteckningarna. Färgkodningen 

underlättade att skapa en överblick av insamlad data (Axelsson, 2012). Subteman 

identifierades sedan genom diskussion av skrivna och färgmarkerade anteckningar. 

Informationen tillhörande de teman och subteman som identifierats kunde sedan användas 

för att skapa en helhetsbild av all information som samlats in under 

datainsamlingsprocessen (Axelsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015) vilket 

presenterades i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

I denna litteraturstudie togs etiska ställningstaganden. Detta för att stärka trovärdigheten 

och vara försäkrade om att deltagarna skyddats i inkluderade artiklar (Kjellström, 2017). 

De artiklar som inkluderades skulle accepterats av en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vid analys av artiklarna som inkluderades i resultatet återfanns att två 

inte var godkända av en etisk kommitté. Det beslutades ändå att de kunde inkluderas 

eftersom båda artiklarna tydligt beskrev etiska principer och att informerat samtycke 

erhållits från samtliga deltagare (Fudge & Mason, 2004; Rose et al., 2004).  
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Utifrån metodlitteratur skapades en förståelse för situationer som kan komma att bli etiska 

konflikter under arbetets väg (Helgesson, 2015). Språkbarriärer vid inläsning av artiklar 

kunde vara en sådan (Kjellström, 2017). Inkluderade artiklar var skrivna på engelska vilket 

inte var författarna av denna studies modersmål. För att inte få en feltolkad översättning 

översattes oklarheter i artiklarna med hjälp av det digitala lexikonet tyda.se.  

 

World Medical Association [WMA] (2013) har skapat etiska riktlinjer i form av 

Helsingforsdeklarationen. I den beskrivs att vissa grupper är särskilt utsatta (WMA, 2013). 

Barn är en sådan grupp (Helgesson, 2015; Kjellström, 2017). De artiklar som inkluderades 

i resultatet var studier vars syfte eller slutsats baserats på att förbättra situationen för utsatta 

barnen (Kjellström, 2017; WMA, 2013). Om deltagande barn var under 15 år skulle 

vårdnadshavare ha lämnat informerat samtycke och anpassad information till barnet skulle 

ha getts (Kjellström, 2017). Barnets egen vilja skulle i allra högsta grad tagits i beaktande, 

trots vårdnadshavarens redan givna samtycke. Om barnet var 15 år eller äldre och haft en 

förmåga att förstå informationen som getts angående forskningen skulle denne själv ha 

lämnat samtycke (SFS 2003:460, 18 §). Även i inkluderande artiklar där vuxna personer 

återberättat sin upplevelse under barndomen skulle informerat samtycke lämnats. Alla 

deltagare skulle haft möjligheten att avsluta sitt deltagande när de velat, oavsett ålder 

(Kjellström, 2017; SFS 2003:460, 18 §).  

 

Alla inkluderade artiklar har redovisats och inget resultat har undanhållits. Det har gjorts 

eftersom det anses oetiskt att enbart presentera resultat som är fördelaktiga för studien 

(Forsberg & Wengström, 2015). Plagiering, fabricering och förvanskning anses oetiskt. 

Detta har aktivt arbetats mot genom att referera enligt Sophiahemmets modifierade version 

av APA-mallen (Sophiahemmet Högskola, 2017). Genom att tydligt presentera från vilken 

källa informationen som använts i denna litteraturstudie kom från undveks oredlighet.  
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RESULTAT  

Resultatet bestod av data som samlades in från 15 vetenskapliga artiklar (se bilaga B). De 

presenterades utifrån de tre teman som framkom när dataanalysen utfördes. Dessa teman 

var som följer; organisatoriska faktorer, sjuksköterskans och övrig vårdpersonals 

kompetens och inställning samt påverkande faktorer från patienten, familjen och barnet. 

Data tillhörande dessa tre huvudteman kunde även delas in i olika subteman. 

 

Organisatoriska faktorer 

Organisatoriska faktorer delades in i tre subteman; rådande kultur och ledningens synsätt, 

bristande riktlinjer och rutiner samt brist på resurser. 

 

Rådande kultur och ledningens synsätt 
Bristande stöd för familjefokuserad omvårdnad från ledningen var en vanligt 

förekommande hindrande faktor för sjuksköterskorna att utföra familjefokuserad 

omvårdnad (Blomqvist & Ziegert, 2011; Korhonen et al., 2008; Lauritzen & Reedtz, 2013; 

Rose et al., 2004; Wong, 2014). Bristande stöd kunde leda till en vårdkultur där övrig 

vårdpersonal var negativt inställda till att utföra arbetet familjefokuserat (Blomqvist & 

Ziegert, 2011; Korhonen et al., 2008; Wong, 2014). En bidragande faktor till att 

sjuksköterskorna inte arbetade mer för att implementera familjefokus i sitt arbete var att de 

fann det svårt att gå emot dessa negativa förhållningssätt på arbetsplatsen (Korhonen et al., 

2008). Flera studier fann att en inställning bland ledning och vårdpersonal var att familjen, 

enligt tradition, inte borde vara involverad i psykiatrisk vård (Blomqvist & Ziegert, 2011; 

Lauritzen & Reedtz, 2013; Maybery & Reupert, 2006). Denna traditionsenliga syn på 

familjens deltagande ledde till att sjuksköterskor i en studie fann att det var svårt att hitta 

sätt att involvera familjen på (Blomqvist & Ziegeret, 2011). Även den traditionella synen 

på sjuksköterskans roll inom sjukvården var något som uppdagades vara en vanlig 

inställning bland personalen i flertalet studier. Den traditionella synen innebar att 

sjuksköterskans arbetsuppgifter enbart innefattade symtomlindring och att sjuksköterskans 

profession var underordnad läkaren. Detta ledde till en atmosfär där det närstående barnet 

och familjefokuserad omvårdnad inte ingick i sjuksköterskans ansvarsområden (Maybery 

& Reupert, 2006; Rose et al., 2004; Slack & Webber, 2007; Wong, 2014). Både Blomqvist 

och Ziegert (2011) samt Wong (2014) fann att den patientansvarige läkarens inställning 

gentemot familjefokus i vården försvårade sjuksköterskornas möjlighet att utföra 

familjefokuserad omvårdnad. 

 

Bristande riktlinjer och rutiner 

En faktor som förekom var brist på riktlinjer och rutiner angående inblandning av barn i 

den psykiatriska vården (Lauritzen & Reedtz, 2013; Lauritzen et al., 2014; O’Brien, Brady 

et al., 2011; O’Brien, Anand et al., 2011). Detta ledde till att sjuksköterskorna och övrig 

vårdpersonal inte hade någon uppfattning om vilka regler som gällde för besök av barn. 

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal visste inte om besök var tillåtna och vem som 

skulle ta beslutet om ett eventuellt besök. Ingen visste inte vem som hade ansvar för barnen 

när besöken skedde. På grund av detta kunde familjerna inte informeras adekvat och vid 

besöken blev barnen ofta förbisedda (O’Brien, Brady et al., 2011; O’Brien, Anand et al., 

2011).  
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Bristande resurser 

Den vanligast förekommande resursen som saknades var tid (Blomqvist & Ziegert, 2011; 

Lauritzen & Reedtz, 2013; Rose et al., 2004; Maybery & Reupert, 2006; Stallard et al., 

2004; Wong, 2014). Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal uttryckte också att 

arbetsbördan var tung (Blomqvist & Ziegert, 2011; Rose et al., 2004; Wong, 2014) och att 

det rådde personalbrist (Lauritzen & Reedtz, 2013; Rose et al., 2004; Wong, 2014). 

Ytterligare ett vanligt förekommande problem var att det saknades tillgång till bra, 

familjevänliga lokaler där barnen kunde få träffa patienten i en lugn och trygg atmosfär 

(Fudge & Mason, 2004; O’Brien, Brady et al., 2011; O’Brien, Anand et al., 2011; Rose et 

al., 2004; Slack & Webber, 2007). Sjuksköterskorna fann också svårigheter i att stödja 

barn eftersom barnen ibland bodde långt bort från sjukhuset. Det kunde också vara svårt att 

få ihop logistiken kring transport till och från sjukhuset (Fudge & Mason, 2004; Korhonen 

et al., 2008; Maybery & Reupert, 2006; Slack & Webber, 2007). Även patienternas korta 

vårdtider var en faktor som hindrade sjuksköterskan från att stödja barnen och utföra 

familjefokuserad omvårdnad (Korhonen et al., 2008; Rose et al., 2004). 

 

Sjuksköterskans och övrig vårdpersonals kompetens och inställning  

Sjuksköterskans och övrig vårdpersonals kompetens och inställning delades in i två 

subteman; brist på utbildning, kunskap och strategier samt sjuksköterskans inställning. 

 

Brist på utbildning, kunskap och strategier 

Brist på utbildning och kunskap kunde återfinnas som faktorer i många av de inkluderade 

artiklarna (Lauritzen & Reedtz, 2013; Lauritzen et al., 2014; Korhonen et al., 2008; 

Blomqvist & Ziegert, 2011; Wong, 2014; Maybery & Reupert, 2006; O’Brien, Brady et al., 

2011; Slack & Webber, 2007; Stallard et al., 2004; Houlihan et al., 2013, Rose et al., 2004; 

Maybery et al., 2016). Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal uttryckte en oförmåga i att 

bemöta barnets behov. De upplevde också att deras kunskaper i familjefokuserad 

omvårdnad var begränsade (Korhonen et al., 2008; Blomqvist & Ziegert, 2011; Maybery & 

Reupert, 2006; O’Brien, Brady et al., 2011; Stallard et al., 2004; Rose et al., 2004). De 

sjuksköterskor som fått utbildning i familjefokuserad omvårdnad eller själva samlat 

erfarenhet av barn visade sig vara lugnare och mindre osäkra i agerandet av att involvera 

närstående barn (Korhonen et al., 2008; Wong, 2014). Vissa sjuksköterskor upplevde en 

bristande möjlighet till kompetensutveckling (Rose et al., 2004) och en studie fann att 

mindre än 20 procent av deltagarna fått utbildning i hur de skulle prata med barn om den 

psykiska sjukdomen (Houlihan et al., 2013). Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

uttryckte sig ha brist på utbildning i att kommunicera med barn men hyste ändå en vilja att 

utbilda sig och uttryckte att det fanns ett behov för det (O’Brien, Brady et al., 2011). 

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal utan utbildning saknade självförtroende och kände 

sig osäkra i att arbeta familjefokuserat (Blomqvist & Ziegert, 2011; O’Brien, Brady et al., 

2011; Stallard et al., 2004; Rose et al., 2004; Lauritzen et al., 2014). Det framkom också att 

sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal saknade strategier som kunde vara bra när 

familjen skulle involveras (Rose et al., 2004). Sjuksköterskorna beskrev en begränsning i 

kunskap om hur de skulle prata med barnen när det förväntades av dem (Lauritzen & 

Reedtz, 2013). 

 

Sjuksköterskans och övrig vårdpersonals inställning 

Studier fann att de flesta deltagande sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att utföra 

familjefokuserad omvårdnad (Lauritzen et al. 2014; Lauritzen & Reedtz, 2013). Vissa 

sjuksköterskor hade en positiv inställning till att ta reda på om patienterna hade närstående 
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barn (Blomqvist & Ziegert, 2011; Slack & Webber, 2007). I en studie tog sjuksköterskor i 

cirka hälften av fallen reda på om patienterna hade barn (Lauritzen et al., 2014). Hälften av 

deltagarna i en studie såg inställningar gentemot att möta barn i vuxenpsykiatrin som icke 

problematiska medan andra hälften upplevde det som ganska svåra problem (Korhonen et 

al., 2008). Negativa inställningar till att utföra familjefokuserad omvårdnad baserade på 

brist av engagemang och intresse framkom också som en hindrande faktor (Lauritzen & 

Reedtz, 2013; Stallard et al., 2004; Rose et al., 2004). Det förekom att ingen av 

vårdpersonalen berättade för familjen när det skulle vara lämpligt att komma på besök till 

sjukhuset med barnet (O’Brien, Anand et al., 2011). Flertal studier kom fram till att 

sjuksköterskor och vårdpersonal inte ansåg att närståendestöd till barn ingick i deras 

profession eller att det förelåg oklarheter i vad deras egentliga roll var (Korhonen et al., 

2008; Wong, 2014; Slack & Webber, 2007; Rose et al., 2004; O’Brien; Brady et al., 2011; 

Lauritzen & Reedtz, 2013). Maybery och Reupert (2006) samt Lauritzen et al. (2014) 

beskrev tvärtom att alla studiernas deltagare ansåg att närståendestöd till patienternas barn 

var en viktig del av deras professionella roll, men att det ändå var problematiskt.  

 

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal uttryckte också en rädsla för att fråga patienterna 

om deras föräldraskap. Detta då de upplevde att det skulle kunna förstöra relationen de 

hade med patienten (Maybery & Reupert, 2006). Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

kände sig också rädda över att patienten skulle må sämre genom att skuldbelägga sig själva 

om det närstående barnet involverades eller pratades om (Stallard et al., 2004). 

Sjuksköterskor beskrev dessutom en ovilja i att tränga sig på familjen (Sjöblom et al., 

2005). Sjuksköterskor ansåg också att familjens inställning till att samarbeta kunde vara en 

hindrande faktor för att stödja barnen. Likaså familjens brist på tid (Korhonen et al., 2008). 

Det framkom från deltagande patienter att de upplevde att familjer till patienter inom den 

psykiatriska vården bemöttes och hanterades annorlunda av all vårdpersonal i jämförelse 

med hur det var i den somatiska vården (Rose et al., 2004). 

 

Påverkande faktorer från patienten, familjen och barnet 

Påverkande faktorer från patienten, familjen och barnet kunde delas in i tre subteman; 

patientens integritet och sjukdomsinsikt, resterande familjen samt barnets rädslor. 

 

Patientens integritet och sjukdomsinsikt  

Patienterna uttryckte att de inte trodde att deras familj skulle förstå den psykiska 

sjukdomen, processen eller behandlingen av den (Rose et al. 2004). Patienterna ville ibland 

inte att personalen skulle blanda sig i familjelivet (Lauritzen & Reedtz, 2013; Sjöblom et 

al., 2005) och önskade ibland att barnen inte skulle involveras. Detta för att troligen skydda 

barnen från den psykiska sjukdomen och stress (Stallard et al., 2004).  

 

En faktor för att stödja och involvera barnet relaterat till patienten var patientens förnekelse 

till att vara psykiskt sjuk (Maybery & Reupert, 2006; Stallard et al., 2004). En annan faktor 

var patientens hälsostatus, patienterna var ibland inte kapabla till att medverka på grund av 

sitt försämrade tillstånd (Korhonen et al., 2008). Patienterna hade ibland inte förtroende 

nog för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal (Maybery et al., 2016). Patientens 

konfidentialitet var också en hindrande faktor då sjuksköterskor och övrig vårdpersonal var 

tvungna att undanhålla information från familjen (Rose et al., 2014; Slack & Webber, 

2007). 
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Resterande familj 

En tillitsfull relation kunde vara svår att skapa mellan familj och vårdpersonal (Lauritzen 

& Reedtz, 2013). Familjen till den psykiskt sjuke kunde förneka konsekvenserna vilket 

ledde till bristande engagemang från familjen. Detta innebar svårigheter för all 

vårdpersonal att samarbeta med familjen (Rose et al., 2004). Detta kunde vara en 

konsekvens av stigma runt den psykiska sjukdomen. En faktor ur ett familjeperspektiv 

kunde även vara familjens svårighet av att acceptera och hantera den psykiska sjukdomen 

(Sjöblom et al., 2005; Rose et al., 2004). 

 

Barnets rädslor  

Sjuksköterskor var i en studie oroliga för att involvera familjen eftersom de var rädda att 

barnen skulle avböja (Lauritzen & Reedtz, 2013). Vilket barnen i en annan studie ibland 

gjorde på grund av att de upplevde en rädsla för att kopplas samman med sin förälders 

sjukdom som skapade en tveksamhet till deltagande i vården (Stallard et al., 2004). 

Rädslan hos de närstående barnen kunde kopplas till miljön på sjukhusavdelningen. Barnen 

fann miljön tråkig och icke stimulerande samtidigt som de kände oro inför övriga patienter 

och eventuella, för barnen, skrämmande situationer som skulle kunna uppstå med dem 

(Fudge & Mason, 2004; O’Brien, Brady et al., 2011; O’Brien, Anand et al., 2011). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet var att beskriva faktorer som försvårar för sjuksköterskan att ge stöd till barn som 

närstående till patienter inom vuxenpsykiatrisk vård genom familjefokuserad omvårdnad. 

Resultatet av denna litteraturstudie visade på olika faktorer som påverkade sjuksköterskans 

och övrig vårdpersonals agerande i att identifiera det närstående barnet och i att arbeta 

familjefokuserat.  

 

Ett huvudfynd blev ett bristande stöd från ledningen i organisationen. Det bristande stödet 

ledde till olika utfall som vi tolkar som konsekvenser. En konsekvens kunde vara negativa 

synsätt på familjefokuserad omvårdnad (Blomqvist & Ziegert, 2011; Korhonen et al., 

2008; Wong, 2014). En traditionell syn på att sjuksköterskor i psykiatrin inte ska involvera 

familjen bidrog till att familjefokuserad omvårdnad kunde utebli (Maybery & Reupert, 

2006; Rose et al., 2004; Slack & Webber, 2007; Wong, 2014) och bli patientfokuserad 

(Blomqvist & Ziegert, 2011; Lauritzen & Reedtz, 2013; Maybery & Reupert, 2006). 

Tidigare studier visar att närstående barn har behov av stöd (Tabak et al., 2015) och att det 

är viktigt att dessa barn fångas upp av vårdpersonalen (Reupert et al., 2012). Vårt resultat 

beskriver att många sjuksköterskor upplevde det viktigt att arbeta familjefokuserat men 

visar också en enhetlighet i att psykiatrisk sjukvård troligen inte uppfyller ett närstående 

barns behov av stöd.  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal hade bristande kunskaper i 

att bemöta närstående barn och att arbeta familjefokuserat. En del sjuksköterskor tyckte 

kommunikationen var svår och kände sig begränsade när det förväntades att de skulle prata 

med ett närstående barn (Lauritzen & Reedtz, 2013). I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor står beskrivet att sjuksköterskor ska kunna kommunicera med närstående på 

ett sätt som är respektfullt, empatiskt och lyhört (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Resultatet av denna studie presenterar troliga brister i sjuksköterskans kompetens vad 

gäller kommunikation jämförelsevis med existerande kompetensbeskrivning. Utbildning 

visade sig i två studier lugna och skapa trygghet i att arbeta familjefokuserat och borde 

kunna vara ett effektivt sätt för att minska den oro som många av vårdpersonalen uttryckte 

sig känna. Sjuksköterskan ska bemöta närstående som unika personer för att förstå deras 

resurser, behov och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Av detta kan förstås 

att det är av stor vikt som varje enskild sjuksköterska tar ett individuellt, professionellt 

ansvar i att följa och arbeta utefter denna kompetensbeskrivning. Vi tror också att det är 

viktigt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal faktiskt får utbildningsmöjligheter av 

ledningen som omfattar hur barn påverkas av psykisk sjukdom hos en närstående, vilka 

behov barnen får och vilket stöd barnet ska få från sjukvården. Eftersom familjelivet kan 

vara uppbyggt på många olika sätt och är något varje individ själv bestämmer (Benzein et 

al., 2014; Miller, 2014) tycker vi också det känns relevant att sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal erbjuds utbildning som tar hänsyn till olika kulturer och hur olika 

familjesammansättningar kan påverka barnets liv.  

 

De resurser som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har att arbeta med kan förbättras. 

En påverkande faktor kunde vara barnets rädslor. Genom att anpassa miljön på avdelningar 

och mottagningar till att bli mer familjevänlig kan barnets rädslor minskas. 
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En slutsats som vi av resultatet från denna studie kunde dra var att bristerna som 

identifierats har en dominoeffekt på varandra. Föreställ en pyramid där de organisatoriska 

faktorerna utgör botten. Våningen över är sjuksköterskan och våningen över det är 

patienten, familjen och barnet. För att kunna förändra sjuksköterskans kompetens och 

inställning krävs en förändring av de organisatoriska faktorerna. En tidigare litteraturstudie 

har kommit fram till liknande resultat vilket stärker tankesättet och således också denna 

studies reliabilitet (Maybery & Reupert, 2009). I den litteraturstudien diskuteras deras 

resultat som en hierarki och behovstrappa där det som är steget över något annat inte kan 

påverkas om det under inte är något som redan fungerar. Utifrån denna slutsats krävs 

förändringar på organisatorisk nivå med tydligare riktlinjer som baseras på tidigare studier 

som finns om att närstående barn till någon av psykisk sjukdom har behov av stöd (Tabak 

et al., 2015; Östman, 2008). Det som denna litteraturstudie kan komma att bidra med är 

förhoppningsvis att tydliggöra behovet av förändring i psykiatrin och att det behovet kan 

återfinnas i olika delar av västvärlden. 

 

Metoddiskussion  

En fördel med vald design var möjligheten att skapa en överblick som besvarade syftet 

(Axelsson, 2012; Friberg, 2017a; Forsberg & Wengström, 2015; Rosén, 2017; Segesten, 

2017). Metoden litteraturöversikt gav en aktuell överblick av de inkluderade vetenskapliga 

artiklarna. Kunskaper kunde således ökas genom sammanställning av redan existerande 

forskning (Forsberg & Wengström, 2015). Hade denna studie istället gjorts som en 

intervjustudie hade resultatet inte fått samma överblick av alla de faktorer som kan tänkas 

försvåra för sjuksköterskorna utan snarare blivit en djupgående undersökning av enskilda 

eller ett fåtal faktorer. Samma syfte hade troligen kunnat användas i en intervjustudie men 

hade då bara blivit beskrivet ur få individperspektiv. Med litteraturstudie som vald metod 

gav det istället flera perspektiv. Detta skapade översiktligt en förståelse för vilka faktorer 

som var vanligt återkommande och var därför en lämplig metod för denna uppsats.  

 

En ytterligare fördel med en litteraturöversikt var att artiklar från olika länder kunde 

inkluderas. Detta gav möjlighet att studera forskning som gjorts på olika ställen. Om 

studien utförts som en intervjustudie hade resultatet bara bestått av forskning från ett land. 

Artiklarna som inkluderades i resultatet kom från åtta olika länder. Dessa var Australien, 

England, Finland, Hong Kong, Irland, Norge, Sverige och USA. Trots att artiklarna var 

geografiskt utspridda visade resultatet på liknande faktorer i de olika länderna. Detta visar 

att tidigare forskning och den kliniska tillämpningen av denna är överförbar inom den 

gemensamma kulturen i västvärlden. Överförbarheten för tidigare forskning tillåter att 

även denna studies resultat kan appliceras på sjukvård inom liknande kulturer och 

förstärker resultatets trovärdighet. 

 

I urvalet togs ingen hänsyn till artiklarnas publikationsdatum. Det gjordes inte då vi visste 

att syftet som skulle besvaras var understuderat. Genom att inte ha någon begränsning på 

artiklarnas ålder riskerade vi inte att missa någon forskning som skulle kunna bidra till 

denna litteraturstudie. Detta har troligen inte påverkat litteraturstudien utan resultatet som 

presenterats skulle förmodligen blivit detsamma med en tidsbegränsning eftersom den 

äldsta inkluderade artikeln inte var äldre än 13 år gammal.   

 

I inkluderade artiklar var en del av deltagarna annan personal än legitimerade 

sjuksköterskor på grundnivå. I artiklarnas urval fanns specialistutbildade sjuksköterskor 

inom psykiatri, mentalskötare, undersköterskor, socialarbetare, psykiatriker, psykologer, 
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terapeuter och arbetsterapeuter. Artiklar som haft ett urval där dessa professioner varit med 

exkluderades inte då arbetet på en psykiatrisk avdelning/mottagning görs i team 

(Stockholms läns landsting, 2017b). Det har därför setts värdefullt att inkludera fler 

perspektiv än allmänsjuksköterskans. Urvalet i denna litteraturstudie var därför 

ändamålsenligt då valet av metod gjordes för att få en översiktlig bild av ämnet. Genom att 

inte exkludera andra perspektiv gjordes denna litteraturstudies resultat således brett 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

 

I en del artiklar har det inte varit tydligt presenterat om sjuksköterskorna i artiklarna varit 

specialister eller inte. Detta har inte ansetts påverka resultatets tillämpbarhet eftersom det i 

Sverige är vanligt att legitimerade sjuksköterskor jobbar inom psykiatrisk vård utan en 

specialistutbildning.  

 

En begränsning för en kandidatuppsats likt denna kan vara att författarna aldrig tidigare 

gjort ett liknande arbete. Det har påverkat utförandet av studien och försvårat 

genomförandet (Henricson, 2017a). Författarna av denna litteraturstudie hade tidigare inte 

skrivit en kandidatuppsats vilket märktes under arbetets gång. En del saker behövde under 

tiden uppsatsen skrevs rättas till. Sökord användes för att hitta vetenskapliga artiklar var 

relaterade till bakgrunden och syftet. I bakgrunden beskrevs att den känslomässiga 

relationen var av betydelse mellan det närstående barnet och den psykiskt sjuke och inte 

själva begreppet på relationen. I datainsamlingen användes dock sökord som indikerade på 

att få fram artiklar om barn och dess vårdnadshavare (se tabell 1). Detta var inte avsikten i 

början av studien och andra sökord, såsom “familymember” användes för att försöka få 

fram artiklar som inte bara innefattade vårdnadshavares barn. Det som då framkom var 

artiklar som redan hittats i tidigare sökningar eller artiklar som inte besvarade denna 

studies syfte. Sökorden fick därför utökas. Det förekom svårigheter att hitta lämpliga 

sökord för att söka fram relevanta artiklar för studiens syfte. Hjälp togs från Sophiahemmet 

Högskolas bibliotekspersonal vilket hjälpte oss att precisera våra sökord och hitta fler 

användbara artiklar. När dataanalysen genomfördes fick författarna av denna studie 

kunskaper som inte fanns innan, vilket troligen skulle öka reliabiliteten än mer i arbeten 

som skrivs i framtiden.  

 

Då existerande forskning var begränsad blev också möjligheterna att insamla data till 

denna litteraturöversikt begränsad. I databaserna som hade stor tillgång till vetenskapliga 

studier (Karlsson, 2017) kunde inte mer än 15 artiklar som matchade urval och kriterier 

hittas. Detta kan ses som svaghet då nästan alla artiklar som kunde sökas fram 

inkluderades i resultatet. Bristande forskning ledde till att artiklar som genom bedömning 

med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för kvalitet och vetenskaplig 

klassificering (Berg et al., 1999; William et al., 2011) inte ansågs vara av högsta kvalité 

inkluderades. Inkluderade artiklar som bedömdes ha kvalitet II besvarade på ett adekvat 

sätt syftet, de bedömdes därför vara värdefulla att inkludera. Denna litteraturstudie anses 

ändå ha god tillförlitlighet eftersom många inkluderade artiklar visade liknande resultat, 

oavsett kvalité. Därav stärks också reliabiliteten av detta arbete.  

 

En styrka blev att våra egna erfarenheter av att arbeta med närstående barn är begränsade. 

Vi är således inte präglade av ämnet på det sätt att egna åsikter skulle kommit att påverka 

resultatet. Vi besatt dock, innan arbetets början en förförståelse över att barn är sårbara och 

har därför medvetet ansträngt oss för att arbeta mot bias. Detta eftersom förförståelse och 

egna åsikter genererar större risk att påverka resultatet i en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2015; Polit & Beck, 2017). Ansträngningen för att undvika bias har gjorts 



 18     

genom att bearbetningen och granskningen av artiklarnas kvalitét gjordes separat av båda 

författarna. Efter analysen diskuterades databearbetningen och kvalitetsgranskningen 

tillsammans, vilket stärkte trovärdigheten (Henricson, 2012a). Den information som sedan 

valdes ut ur de vetenskapliga artiklarna som blev denna litteraturstudies resultat baserades 

inte på egna åsikter utan på vad som kunde besvara syftet. Genom att arbeta så stärktes 

reliabiliteten och minskade risken för att personligt tycke skulle påverka resultatet.  

 

Två artiklar som inkluderades var inte godkända av en etisk kommitté. Dessa två artiklar 

diskuterades och analyserades med noggrannhet. Vi fann i båda artiklarna informerat 

samtycke och beskrivna etiska principer som följts när de vetenskapliga artiklarna gjordes. 

Med de etiska principerna som stod beskrivet i artiklarna togs beslutet att inkludera de 

vilket således kan ses som svaghet och minska trovärdigheten i denna litteraturstudie. 

Artiklarna ansågs värdefulla och bidrog till att presentera faktorer som var mycket viktiga 

att beskriva, vilket ämnade skapa förståelse för att kunna förbättra situationen för de 

närstående barnen (WMA, 2013).  

 

Alla artiklar var skrivna på engelska vilket för oss varit utmanande. Båda författarna har 

svenska som modersmål och engelska som andraspråk vilket kan ha lett till missförstånd 

när artiklarna översatts. Genom att båda först individuellt läst artiklarna har diskussioner 

sinsemellan lett fram till att feltolkningar minskat. Om båda varit osäkra på korrekt 

översättning har digitalt lexikon använts.  

 

Slutsats   

Slutsatsen blev att det finns en brist på familjefokuserad omvårdnad och stödjande 

omvårdnadsinsatser till närstående barn i vuxenpsykiatrin. Genom att beskriva faktorer 

som försvårar för sjuksköterskor att utföra familjefokuserad omvårdnad för att stödja 

närstående barn gavs möjligheten att förstå dessa hindrande faktorer. Genom att förstå 

varför stödet i många fall uteblir kan de sedan åtgärdas och elimineras. För att kunna 

genomföra förändringar krävs organisatoriska åtgärder, ändrad inställning hos personalen 

och utbildning i familjefokuserad omvårdnad.  

 

Fortsatta studier  
Denna studie visar att mer forskning om närstående barn i psykiatrin behövs. Förslag till 

vidare studier vore kvalitativa intervjustudier som undersöker vad sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal anser sig behöva för att förändra de rådande brister på stödjande insatser till 

närstående barn. För att kunna ta fram eventuella riktlinjer är det också av vikt att barnens 

synpunkter kommer fram. För att få fram det föreslås kvalitativa intervjustudier med barn. 

Dessa skulle kunna undersöka vad de skulle önska att sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal gjorde för att stödja och bemöta dem när en närstående vårdas inom 

psykiatrisk sjukvård.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Resultatet av denna studie kan omarbetas och användas som diskussionsunderlag på 

arbetsplatser inom vuxenpsykiatrisk sjukvård. I diskussionerna kan behovet av utbildning 

för sjuksköterskor samt inställningar från ledning och organisation samtalas om. Genom 

diskussioner är det tänkbart att medvetenhet om rådande brister på arbetsplatsen skapas 

vilket i sin tur är en potentiell möjlighet för faktisk förändring.  
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet 



II 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

BILAGA B 

 

Författare 

År 

Land 

År 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalité 

Blomqvist 

M, Ziegert 

K 

2011 

Sverige 
 

Family in the waiting 

room’: A Swedish study 

of nurses’ conceptions 

of family participation in 

acute psychiatric 

inpatient settings 

Beskriva hur sjuksköterskor 

upplever familjedeltagande i 

slutna psykiatriska 

akutvårdssammanhang. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Svensktalande 

sjuksköterskor med erfarenhet av 

att jobba i sluten psykiatrisk 

slutenvård. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 
Analys: Den insamlade data 

analyserades för att identifiera 

kategorier. 

18 
(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten indikerar att 

sjuksköterskornas uppfattning 

om deltagande av familj 

varierade och att familj inte 

alltid var första prioritet. 

Implementering av 

familjefokuserad vård var ofta 

baserad på varje enskild 

sjuksköterskas egna intressen 

och insikter. Därför kunde 

graden av familjedeltagande 

skilja sig avsevärt beroende på 

vilken sjuksköterska de mötte. 

Sjuksköterskorna saknade även 

stöd från arbetsplatsen och 

utbildning i att bedriva 

familjefokuserad vård. 

K 
I 

 

Fudge E, 

Mason P 
2004 

Australien 
 

Consulting with 

young people about 

service guidelines 

relating to parental 

mental illness 

Samla information från barn 

och ungdomar för att ta reda 

på vad som kan inkluderas i 

riktlinjer för vårdpersonal. 

Design: Kvantitativ 
Urval: Barn till föräldrar med 

psykisk sjukdom. En grupp 7-12 år 

och en grupp 13-20 år. 
Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer i fokusgrupper.  
Analys: Svaren från intervjuerna 

analyserades för att hitta teman.  

39 
(-) 

 

Deltagarna föreslog mer 

familjevänliga lokaler, bättre 

möjligheter för barnen att få 

information om förälderns 

sjukdom och mer socialt stöd 

som insatser som kunde 

behövas. 

K 
I 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

Houlihan D, 

Sharek D, 

Higgins A 
2013 

Irland 
 

Supporting children 

whose parents has a 

mental health 

problem: an 

assessment of the 

education, 

knowledge, 

confidence and 

practices of 

registered 

psychiatric nurses in 

Ireland 

Utforska psykiatriska 

sjuksköterskors utbildning, 

kunskap, självförtroende och 

metoder när det kommer till 

att möta barnens behov. 

Design: Kvantitativ 
Urval: Legitimerade 

psykiatrisjuksköterskor som 

jobbade på inom psykiatrin på 

enheten där studien utfördes 
Datainsamling: Enkäter med slutna 

och öppna frågor 
Analys: Data som samlades in 

analyserades med SPSS och den 

kvalitativa data från de öppna 

frågorna analyserades för att 

identifiera teman. 

114 
(0) 

 

Resultaten visade på att 

sjuksköterskorna hade relativt 

låg nivå av utbildning, 

kunskap, självsäkerhet och 

stödjande kliniska metoder när 

det kom till barn till föräldrar 

med psykisk sjukdom. 

P 
II 

 

Korhonen T, 

Vehviläinen-

Julkunen K, 

Pietilä A-M 
2007 

Finland 
 

Implementing child-

focused family nursing 

into routine adult 

psychiatric practice: 

hindering factors 

evaluated by nurses 

Beskriva sjuksköterskors 

utvärdering av faktorer som 

hindrar utförandet av 

familjefokuserad omvårdnad 

med barn i fokus i 

vuxenpsykiatri. 

Design: Kvantitativ  
Urval: Allmänsjuksköterskor 

och psykiatrisjuksköterskor 

på fem finska sjukhus. 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: data analyserades med 

SPSS. 

608 
(297) 

 

De faktorer som ansågs av 

sjuksköterskor vara barriärer 

för familjefokuserad 

omvårdnad med barnet i fokus 

var familjerelaterade faktorer, 

så som familjens farhågor och 

bristande tid. De 

sjuksköterskor som hade 

utbildning i familjefokuserad 

omvårdnad upplevde samtliga 

faktorer som mindre hindrande 

än vad de utan utbildningen 

gjorde. 

P 
I 

 

Lauritzen, C, 

Reedtz, C 
2012 

Norge 
 

Support for children 

of Service users in 

norway 

Att undersöka om bristen på 

att identifiera barn som 

närstående till vuxna 

psykiatriska patienter 

berodde på negativa attityder 

hos personalen och/eller 

organisatoriska barriärer i att 

använda ett barnperspektiv. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Personal och chefer på 

avdelningar som arbetade med en 

ny intervention i att arbeta med 

barn som närstående på norra 

Norges största regionala sjukhus. 
Datainsamling: Deltagarna fick 

svara på öppna frågor om vilka 

Frågor om 

utmaningar 
219 

(161) 
 
Frågor om 

viktiga 

faktorer 

Utmaningar i att identifiera 

och tillhandahålla stöd för barn 

kunde delas in i fyra subteman; 

Organisatoriska utmaningar, 

personalrelaterade utmaningar, 

barn och familjerelaterade 

utmaningar och kontextuella 

utmaningar. Viktiga faktorer i 

K 
I 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

utmaningar och viktiga faktorer 

som ligger till grund för att 

förändra den kliniska praxisen i att 

involvera barnet mer.  
Analys: Den kvalitativa data 

analyserades med RAM-analys för 

att hitta teman.   

219 
(36) 

 

att tillhandahålla stöd för barn 

som har en psykiskt sjuk 

vårdnadshavare kunde också 

delas in i fyra subteman; 

Faktorer relaterade till ledning 

och organisation, faktorer 

relaterade till personalen, 

faktorer relaterade till barn och 

familjerna och faktorer 

relaterade till kontexten.  
Lauritzen C, 

Reedtz C, 

Van Doesum 

K, 

Martinussen 

M 
2014 

Norge 
 

Factors that May 

Facilitate or Hinder 

a Family-Focus in 

the Treatment of 

Parents with a 

Mental Illness 

Undersöka till vilken grad 

personalen i vuxenpsykiatri 

identifierar att patienter har 

barn samt personalens 

inställning till 

familjefokuserad vård. 

Design: Kvantitativ. 
Urval: All personal och chefer på 

psykiatriska kliniker som använder 

rutiner för att identifiera barn 

mellan 0-18 år till patienter. 

Inkluderat sjuksköterskor, 

psykologer, psykiatriker och 

speciallärare. 
Datainsamling: Enkäter  
Analys: Data analyserades med 

SPSS.  

436 
(217) 

 

Deltagarna var positiva till att 

implementera ett 

familjefokuserat 

förhållningssätt i sitt 

vårdarbete. Dock var det mer 

än hälften av alla deltagare 

som jobbade i direkt kontakt 

med patienter som inte 

identifierade eller registrerade 

huruvida patienterna hade barn 

eller inte. 

P 
I 

 

Maybery D, 

Reupert A 
2006 

Australien 
 

Workforce capacity 

to respond to 

children whose 

parents have a 

mentall illness 

Identifiera de huvudsakliga 

barriärerna som hindrar 

personal inom 

vuxenpsykiatrin från att 

jobba med förälder-barn-

relaterade problem.  
Klassa vikten av dessa 

barriärer och jämföra 

psykiatripersonal med annan 

personal. 
 

Design: Kvalitativ och kvantitativ 
Urval: Personal från 

vuxenpsykiatri samt personal från 

socialtjänst. 
Datainsamling:  Deltagarna fick 

svara i fritext angående barriärer 

och sedan svara på en enkät om 

barriärerna som identifierats från 

detta 
Analys: Data från de kvalitativa 

svaren analyserades för att 

identifiera teman.   

Kvalitativa 

fasen 
60 
(-) 

Kvantitativa 

fasen 
58 

(26) 
 

De hinder som framträdde 

kunde delas in i fyra 

kategorier; patientrelaterade 

barriärer, personalrelaterade 

barriärer, barriärer relaterade 

till barnet och barriärer i 

förhållandet mellan patient och 

personal. 

K 
I 

 

Maybery D, 

Goodyear M, 

Reupert A E, 

Worker, workplace 

or families: What 

Undersöka vikten av 

personal, arbetsplats och 

familj för utförandet av 

Design: Kvantitativ  
Urval: Psykiatrisjusköterskor, 

psykologer och socialarbetare 

307 
(0) 

Studien fann att personalens 

färdighet, kunskap och 

självsäkerhet om 

P 
II 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

Grant A 
2016 

Australien 
 

influences family 

focused practices in 

adult mental health 

familjefokuserad vård i 

vuxenpsykiatri. 
inom vuxenpsykiatrin. 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: data som samlats in 

analyserades genom teman 

 familjefokuserad vård var av 

vikt. 
 

O’Brien L, 

Anand M, 

Brady P, 

Gillies D 
2011 

Australien 
 

Children visiting 

parents in inpatient 

psychiatric facilities: 

Perspectives of 

parents, carers, and 

children 

Identifiera perspektivet av 

barn och deras föräldrar eller 

vårdnadshavare utifrån deras 

upplevelser av barnens besök 

hos sina föräldrar på 

psykiatrisk slutenvård. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Patienter som vårdats inom 

psykiatrisk slutenvård samt deras 

barn, barnens andra 

vårdnadshavare samt övriga 

familjemedlemmar. 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Intervjuerna 

transkriberades och analyserades 

för att identifiera problem som 

delades in i teman. 

13 
(-) 

 

Problemen som identifierades 

kunde delas in i fem teman; ta 

beslutet om barnets besök, 

ansvar för barnet under 

besöket, att vara ett barn på 

besök, leta efter hjälp och 

familjeanpassning. 

K 
I 

 

O’Brien L, 

Brady P, 

Anand M, 

Gillies D 
2011 

Australien 
 

Children of parents with 

a mental illness visiting 

psychiatric facilities: 

Perceptions of staff 
 

Förstå upplevelsen hos barn, 

deras föräldrar och 

vårdnadshavare, och 

personal när barn besöker 

sina föräldrar på en 

psykiatrisk avdelning. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Sjuksköterskor, 

psykiatriker, socialarbetare och 

terapeuter som jobbat minst 12 

månader på sluten psykiatrisk 

akutvårdsavdelning. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 
Analys: Intervjuerna 

transkriberades och analyserades 

för att identifiera teman och 

subteman. 

9 
(-) 

 

Teman som identifierades var 

bristande riktlinjer och 

bestämmelser angående vem 

som hade vilket ansvar vid ett 

besök och vad som egentligen 

gällde angående besök av barn. 

Samt bristande kunskap hos 

personalen i hur man bemöter 

barnen.  

K 
I 

 

Rose LE, 

Mallinson 

RK, Walton-

Moss B 
2004 
USA 

 

Barriers to family 

care in psychiatric 

settings 

Att identifiera barriärer 

till  att arbeta 

familjefokuserat i psykiatrin 

och perspektiv på vad som 

kan vara familjefokuserad 

omvårdnad.  

Design: Kvalitativ 

Urval: Vårdpersonal, patienter och 

familjer. Deltagare i 

familjesupportgrupper i ett 

storstadsområde i Mid-Atlantic 

som var del av en psykiatrisk 

anläggning. Deltagare rekryterades 

78 
(-) 

 

Resultatet beskrev olika 

barriärer utifrån 

vårdpersonalen, patienten och 

familjen. Barriärerna var olika 

beroende på vems perspektiv 

det utgicks från. Hinder som 

K 
II 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

också från en lokal kyrka.   
Datainsamling: Gruppsessioner 

som spelades in.  

Analys: Först lästes transkript och 

observatören av gruppsessionernas 

anteckningar, därefter skedde 

djupare analys genom att 

omläsningar och kodning av 

nyckelfraser. Tematisk analys.  

beskrevs handlade till stor del 

om organisationen och 

samarbeten mellan slutenvård 

och öppenvård. Tidsbrist från 

vårdpersonalen sågs också 

som en stor barriär.  

Sjöblom L-

M, Pejlert A, 

Asplund K 
2005 

Sverige 
 

Nurses’ view of the 

family in psychiatric 

care 

Undersöka sjuksköterskors 

syn på familjen inom 

psykiatrisk vård 

Design: Kvalitativ 

Urval: Sjuksköterskor som 

jobbade på en viss psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning 
Datainsamling: Intervjuer i 

fokusgrupper 
Analys: Den insamlade datan 

analyserades med kvalitativ 

dataanalys för att identifiera 

kategorier 

23 
(3) 

 

Resultatet presenterar fyra 

teman. Medkänsla och 

förståelse för familjen. 

Sjuksköterskan som mottagare 

för negativa känslor. 

Svårigheter och dilemman i 

mötet med familjemedlemmar. 

Förutfattade meningar om 

psykisk sjukdom i familjen och 

samhället. 

K 
II 

 

Slack, K, 

Webber, M 
2007 

England 
 

Do we care? Adult 

mental health 

professionals' attitudes 

towards supporting 

service users' children 
 

Att utforska attityder hos 

psykiatrisk 

sjukvårdspersonal angående 

behov av stöd till 

patienternas barn för att 

kunna framhäva barriärer i 

att identifiera och möta 

Design: Mixad design  
Urval: All personal dvs. 

sjuksköterskor, psykologer, 

arbetsterapeuter, vårdassistenter, 

socialarbetare, psykiatriker och 

mentalskötare inom sluten och 

öppen vuxenpsykiatrin. 
Datainsamling: Anonymiserade 

frågeformulär med frågor som 

91 
(54) 

 

Personalen ansåg det viktigt att 

ge barnen stöd men ansåg 

däremot nödvändigtvis inte att 

det var deras uppgift (41,2% 

av sjuksköterskorna). Hinder 

som identifierades var bristen 

på direktkontakt med barnen, 

P 
II 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

deras behov.  besvarade syftet. En kvalitativ 

fråga med scenario inkluderades 

också.   
Analys: Dataanalysen gjordes med 

SPSS för Windows v.12. CHI-

kvadrerade tester användes för att 

hitta sammanslutningar mellan 

attityder och praxis. Vidare 

analyserades kommentarer från 

deltagarna med mönsteranalys för 

att hitta kategorier.  

bristen på lämpliga miljöer 

och utrymmen, sekretessen och 

lämpligheten i att barnets 

relation till föräldern.  

Stallard, P, 

Norman, P, 

Huline-

Dickens, S, 

Salter E, 

Cribb J 
2004 

England 
 

The Effects of 

Parental Mental 

Illness Upon 

Children: A 

Descriptive Study of 

the Views of Parents 

and Children 

Att beskriva effekterna av att 

en vårdnadshavare är 

psykiskt sjuk på barnet.  

Design: Kvalitativ 

Urval: Föräldrar till barn (0-18 år) 

i beroendeställning som fick vård 

och hjälp via komunala 

psykiatriska hälsoteam (CMHT) 
Datainsamling: Genom 

halvstrukturerade intervjuer som 

täckte demografisk information 

med en rad öppna frågor. 

Datainsamlingen kompletterades 

med två psykometriska 

bedömningar.  

Analys: Kvalitativ information 

från intervjuerna granskades under 

möten av forskargruppen. 

Framväxande teman som kom 

Vuxna 
24  

(18) 
 

Barn 
26 
(-) 

 

11 av 26 barn beskrev att ingen 

hade pratat med dem om vad 

som hade hänt med deras 

mamma eller pappa.  
 

En rad olika hinder för att 

beakta barnets behov 

identifierades. Hinder utifrån 

personalen, patienterna och 

barnen identifierades och 

kategoriseras sedan in under 

subkategorier. Hinder som 

kom fram var till exempel brist 

på kunskap, patientfokuserad 

vård, förnekelse och rädslor.  

 

K 
II 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

fram under dessa möten 

diskuterades sedan i större 

projektgrupper. 

Trianguleringsmetod användes där 

teman och hinder identifierades. 
Wong O L 

2014 
Hong Kong 

 

Contextual Barriers 

to the Successful 

Implementation of 

Family-Centered 

Practice in Mental 

Health Care: A 

Hong Kong Study 

Identifiera faktorer som 

hindrar implementeringen av 

familjefokuserad vård i 

psykiatriska 

vårdsammanhang i Hong 

Kong. 

Design: Kvalitativ och kvantitativ 
Urval: Sjuksköterskor som 

genomgått en kurs med författaren 

och hade erfarenhet av att jobba 

med psykiatriska patienter. 

Datainsamling: Enkäter för den 

kvantitativa delen. För den 

kvalitativa delen öppna 

enkätfrågor och semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupp. 
Analys: Den kvantitativa datan 

analyserades genom SPSS och den 

kvalitativa datan analyserades för 

att identifiera teman. 

Kvantitativa 

delen 
34 
(-) 

 
Kvalitativa 

delen 
10 
(-) 

 

Analysen identifierade att 

problem för utförandet av 

familjefokuserad vård var 

avstånd mellan 

sjuksköterskornas teoretiska 

kunskap och verkligheten, 

sjuksköterskans roll i vården, 

sjuksköterskans professionella 

identitet och ett bristande stöd 

från ledningen. 

P 
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