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SAMMANFATTNING 

Bakgrund

Schizofreni är en psykossjukdom med långvarig duration som kommer och går i skov. Det 

är oftare män än kvinnor som drabbas och de insjuknar vanligtvis i övre tonåren, kvinnor 

något senare.

.  

Psykisk sjukdom drabbar både patient och de som står dem nära. Personer med schizofren 

diagnos har ofta svårt att klara vardagen, närstående behöver finnas till hands för att ge 

såväl praktiskt som emotionellt stöd. De blir på detta sätt vårdare för den sjuke och hjälper 

genom vardagen.  

Syfte 

Metod

En litteraturstudie har använts för att besvara frågeställningar och syfte. Sökningar i 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO har gjorts samt manuell sökning. 

Sammanlagt har 18 artiklar inkluderats i resultatet. 

Resultat

Utifrån artiklarna fann författarna fyra olika huvudteman: Närståendes upplevelse av 

insjuknandet. Närståendes upplevelse av förändrade relationer och behov av stöd i dessa. 

Närståendes behov av stöd. Närståendes behov av information och utbildning. 

Närstående känner att de inte blir hörda eller tagna på allvar av vårdpersonal. De känner 

ofta stor börda och samhällets fördomar. Relationerna inom närmaste familjen förändras 

och omdefinieras med risk för överdrivet engagemang av någon närstående. 

Närståendevårdare kände oro för hur framtiden och upplever att de inte får tillräckligt med 

stöd och information. 

Slutsats

Resultatet av studien visar att närstående upplever bemötandet i vården som bristfälligt. De 

känner sig åsidosatta och att vårdpersonal inte tar dem på allvar. De upplever även att de 

blir skuldbelagda av vårdpersonal för sjukdomens utbrott. De önskar utbildning för egen 

del men även för samhället i stort. De vill ha kunskap för att lättare kunna hantera 

vardagen. 

 

Nyckelord: Schizofreni, närstående, upplevelse, utbildning.
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INLEDNING 

Författarna har olika erfarenheter från psykiatrin, från den verksamhetsförlagda 

psykiatriplaceringen samt arbete inom öppenvården. Genom dessa erfarenheter har 

författarna fått inblick i hur schizofreni påverkar patienten men även de närstående. 

Författarna har diskuterat problematiken utifrån sina respektive erfarenheter och valt att 

skriva om schizofreni ur de närståendes perspektiv. 

 

Författarna har valt att använda begreppet närstående framför anhörig eller familj. Den 

som står den insjuknade personen närmast är inte alltid familj utan kan lika gärna vara 

närmaste vännen, eller en partner.  

 

BAKGRUND 

Schizofreni är en psykossjukdom som i vissa fall kan blir livslång (Cullberg, 2005).  

Psykos är ett tillstånd där verklighetsuppfattningen blir förvrängd. Patienten kan känna sig 

förföljd, höra röster, tala osammanhängande och bete sig på ett sätt som för omgivningen 

tycks bisarrt. Det finns flera andra sjukdomstillstånd som kan leda till psykoser, till 

exempel drogmissbruk, extrem stress eller hjärnsjukdom (Socialstyrelsen, 2003). 

Begreppet schizofreni betyder själsklyvning och myntades av den schweiziske 

psykiatrikern Eugen Bleuler år 1911. Ordet själsklyvning kan vara något missvisande och 

feltolkas ofta som ”personlighetsklyvning”, men syftar på ambivalens och 

associationsstörning (Cullberg, 1996; Wallman Laurell, 2009).  

Gränsen mellan schizofreni och andra psykoser är svårdragen och diagnoskriterierna har 

varierat över tid. Gemensamt för schizofreniformerna är en bristande kontakt med 

omvärlden, affektiva störningar, tankestörningar och ”jag-störning”, hallucinationer, 

vanföreställningar och autism (Ajanki, 1999; Cullberg, 2005). Vanligen debuterar 

sjukdomen i yngre år, runt 20-årsåldern för män, något senare för kvinnor. Risken att 

insjukna sjunker snabbt efter 30-årsåldern (Hall & Hall, 2008). Även äldre kan drabbas 

men blir då inte lika personlighetsförändrade (Cullberg, 1996). I enlighet med Chien och 

Chan (2004) samt Cullberg (2005) är det fler män än kvinnor som drabbas. Kunskapen och 

behandlingarna blir allt bättre liksom utsikten för återhämtning. 

Historik 

I vissa kulturer ansågs det att psykiskt sjuka var sända från gudarna för att förmedla viktiga 

budskap och därför höjdes de till skyarna. I västerländsk kultur ansågs de vara besatta av 

demoner eller straffade av högre makter. De sjuka låstes in och spändes fast. De 

behandlingsmetoderna som förekom var bland annat ”åderlåtning”, ”dräggelkurer”, 

”dårkistor” och ”långbad”. ”Åderlåtning” och ”dräggelkurer” innebar att patienten skulle 

kureras genom avlägsnandet av vissa kroppsvätskor, i dessa fall saliv och blod. 

”Dårkistan” var en träkista i vilket den sjuka personen låstes in och fick sitta under dagen, 

för att sedan släppas ut till natten. ”Långbad” kunde vara i timmar upp till veckor. Vattnet 

skulle lugna patienten. En duk spändes över badet för att patienten inte skulle kunna ta sig 

ur 

Under 1800-talet formades tanken att psykisk sjukdom var något som kunde botas och att 

personen inte var besatt eller hade fått sjukdomen som ett straff. 
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Etiologi  

Vad som orsakar sjukdomen är ännu okänt. Troligtvis finns svaret i en kombination av 

flera faktorer miljömässig och genetisk sårbarhet för att utveckla sjukdomen (Hall & Hall, 

2008). 

Genetiska faktorer   

Schizofreni är med största sannolikhet en polygenetisk sjukdom, det vill säga det är inte en 

specifik gen utan flera som är involverade. 
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Miljöfaktorer    

Psykiatrikern Joseph Zubin formulerade den så kallade stress-sårbarhetsmodellen i mitten 

av 1970-talet. Enligt den modellen har alla människor olika sårbarhet för att utveckla 

psykossjukdom. Om en person har låg sårbarhet krävs en hög nivå av stress för att utveckla 

en manifest sjukdom, men för en person med hög sårbarhet behövs lägre nivå av stress 

(Cullberg, 2005). Det finns två typer av stress. Den ena är en yttre stress, det vill säga de 

krav eller den press som omgivningen lägger på en individ. Detta kan exempelvis vara 

livskriser som att bli arbetslös eller att en närstående avlider. Den andra typen är inre stress 

eller stressresponder och är individens motreaktion på den yttre stressen.  

Personlighetsfaktorer, sociala förhållandena, samt sättet som de yttre påfrestningarna 

upplevs räknas till de faktorer som kan bidra till sjukdomen (Rydén & Stenström, 2008). 

Risken att drabbas av schizofreni är större i storstadsregioner. Det är oklart om det beror på 

den stressade tillvaron eller på ökad inflyttning (Wahlman Laurell, 2009). 

Symtom och funktionsnedsättningar 

Symtom  

Symtomen delas in i två grupper, positiva symtom (symtom som tillkommit) och negativa 

symtom (förlust av förmågor). Positiva symtom är hallucinationer och vanföreställningar. 

Negativa symtom kan vara känslomässig avtrubbning, utarmat tankeliv eller viljelöshet, 

svårighet med sociala kontakter och arbetsliv (American Psychiatric Association [APA], 

1998; Socialstyrelsen, 2003; Blume & Sigling, 2008).  

Positiva symtom  

Hallucinationer är upplevelser utan verklig yttre stimulans och kan förekomma med alla 

sinnen: hörsel, syn, lukt och smak (Cullberg, 2005). Patienten kan till exempel uppleva 

rösthallucinationer av olika karaktär.  De har mer eller mindre svårt att ignorera rösterna 

som kan vara högljudda, otydliga, kommenderande eller bara pratiga. I värsta fall kan 

rösterna uppmana den sjuke att skada andra människor eller sig själv. Det innebär 

otrygghet både för patienten och för omgivningen (Buccheri, Trygstad, Buffum, Lyttle & 

Dowling, 2010). Många med schizofrenidiagnos, som i klinisk mening är helt psykosfria, 

kan ändå höra röster till och från. Oftast är rösterna svaga men i stressade situationer kan 

de bli starkare och störande (Cullberg, 2005).  

 

Det är många som i den akutpsykotiska fasen upplever lukter. Det är inte ovanligt att dessa 

lukthallucinationer är stanken av förruttnelse, gas eller fotsvett. Maten kan smaka äckligt, 

rutten och förgiftad (Cullberg, 2005).  

 

Visuella hallucinationer är synupplevelser. De kan vara svaga och illusionsliknande som 

diffusa skuggor eller en lysknapp som förvandlas till ett illasinnat öga. Tydliga visuella 

synhallucinationer är inte vanliga i samma utsträckning som lukt- och hörselhallucinationer 

och är då ofta förknippade med hjärnskada eller toxisk skada (Cullberg, 2005). I en studie 

av Patel, Attard, Jacobsen och Shegill (2010) beskrivs hur en patient såg vildkatter och 

tigrar i sovrummet. I detta fall förekom återkommande grandiosa vanföreställningar. I 

enlighet med Cullberg (2005) innebär grandiosa föreställningar att patienten upplever sig 

ha förhöjd betydelse som att tro sig vara frälsaren.  
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Vanföreställningar innebär att tankarnas innehåll och verklighetsuppfattningen avviker från 

det som är normalt och rimligt. Vid schizofrena vanföreställningar upplever ofta patienten 

att tankar överförs till hans hjärna eller att de sugs ut. Föreställningen kan vara att ett chip 

opererats in i kroppen, kanske i en tand, och gör det möjligt att stjäla tankar. Med 

sjukdomen följer ofta en brist på lust, en form av apati, inåtvändhet, autism och 

ambivalens. Patienten kan ha svårt att tänka, logiken förändras, vilket ger ett bristande 

sammanhang i tillvaron (Cullberg, 2005). 

 

förklarar hur det utöver grundsymtomen finns bassymtom. Dessa symtom 

är patientens egna upplevelser. Patienter har förklarat att de inte känner igen verkligheten, 

den verkar kulissartad. Patienten känner inte igen sig själv och upplever det som om 

personlighet och kropp inte hör ihop. Det är svårt att vara uthållig och de tappar lätt fokus. 

Perceptionsstörningar, ljus och ljudintryck, kan vara förstärkta eller försvagade. Kognitiva 

störningar, koncentrationsstörningar, innebär att ovidkommande tankar dyker upp och 

upplevs mycket irriterande. Till bassymtomen hör även handlings- och rörelsestörningar. 

Patienten gör rörelser som att grimasera eller rör händerna mot sin vilja (Cullberg, 2005). 

Patienter med schizofrenidiagnos har ofta svårt att värdera sina egna upplevelser och har 

en bristande sjukdomsinsikt. För den som drabbas av psykotisk sjukdom, som schizofreni, 

kan skuggor av sjukdomen finnas kvar efter tillfrisknandet (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Enligt Chang et al. (2011) samt Willgust och Beary (2010) är rökning och fetma vanligare 

bland personer med psykisk sjukdom. Det är också vanligare med hypertoni, hjärt-, 

kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Det är sjukdomar som minskat hos befolkningen totalt 

men inte i gruppen psykiskt sjuka. Orsaken kan vara svårighet att sköta dagliga rutiner, 

hålla sig fysiskt aktiv och sköta kosthållningen.  

Enligt statistiken avlider patienter med schizofreni tidigare än övriga populationen, även 

om dödsorsakerna är samma som för den övriga populationen. Stigma kan ha en viktig roll 

då patienter med schizofreni förnekas tillgång till den bästa medicinska vården. Vissa 

läkemedel, bland annat klozapin och olanzapin är kända för att orsaka viktuppgång och 

bidrar till det metabola syndromet med insulinresistens och hyperlipidemi (Gautam & 

Meena, 2011). 

Förlopp 

Schizofreni kommer i skov och symtomen går delvis eller helt tillbaka däremellan. Ibland 

kommer sjukdomen smygande, andra gånger kommer den hastigt och då ofta med många 

positiva symtom (Blume & Sigling, 2008). Förebådandet till psykosgenombrott, 

prodromalfasen, kan pågå i veckor, ända upp till år. Patienten upplever att världen är 

oförståelig och kan ha svårt med gränsdragningen för vad som är fantasi och verklighet. 
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Han upplever ett oklart hot, börjar isolera sig och kan få vredesutbrott vid konfrontation 

med andra (Socialstyrelsen, 2003). Beteende under prodromalfasen kan misstolkas som 

normalt tonårsbeteende, begynnande depression eller drogmissbruk (Bernger et al., 2008). 

 

Omvärlden upplevs skrämmande och människor hotfulla. I prepsykotiska fasen uppslukas 

tillvaron av den inre världen. Sömnbrist, fysiska nedsättningar och isolering kan göra att 

läget snabbt blir akut. I den tidiga akuta fasen har psykosen tagit över kontrollen. Den 

sjuke tror sig utsatt för konspirationer, grannarna tar sig in i datorn och stjäl dokument. De 

skickar tankar eller suger ut tankar med telepati. De förgiftar maten och kopplar elektricitet 

till sängen. Nu märker omgivningen det bisarra beteendet och försöker hjälpa. Patientens 

bristande sjukdomsinsikt kan göra detta svårt (Socialstyrelsen, 2003). 

När den akuta fasen lugnat sig kommer verkligheten och psykosen att pendla fram och 

åter. Patienten kan börja ifrågasätta vanföreställningarna och hallucinationerna. De klara 

stunderna blir allt längre. I återhämtningsfasen finns rester av psykosen kvar, men 

verkligheten har kommit tillbaka. Kvar finns skammen och oron över att ha tappat 

kontrollen och minnen av upplevelserna under psykosen, omständigheterna kring 

insjuknandet och oron över vad som ska hända härnäst. Av dem som insjuknar för första 

gången kommer några att ha kvar en del av psykosen. Det kan vara hörselhallucinationer, 

inåtvändhet eller försämrad social förmåga. I över hälften av fallen är återfall vanligt under 

det första året (Socialstyrelsen, 2003). 

Diagnostisering 

I Sverige används två system för att diagnostisera schizofreni, ICD-10 och DSM-IV. ICD-

10 står för: International Classification of Diseases och används vid diagnostisering av 

både psykiska och fysiska sjukdomar.  DSM-IV används vid psykiska sjukdomar och står 

för: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan. Enligt DSM-

IV ska minst två av följande symtom ha förekommit under större delen av en månad: 

vanföreställningar, hallucinationer, desorienterat (osammanhängande) tal, påtagligt 

desorienterat eller katatont (handlingsförlamat) beteende eller negativa symtom så som 

känslomässig avtrubbning och viljelöshet. Sjukdomstecknen ska dessutom fortskrida under 

minst sex månader men inte lika aktivt under hela perioden (APA, 1998). 

Behandling 

Behandling av schizofreni består i stort av farmakologisk, psykologisk, psykosocial 

behandling, socialt stöd och omvårdnad. Medicinsk behandling reducerar framför allt de 

positiva symtomen (Hall & Hall, 2008). Symtom som hallucinationer, vanföreställningar, 

tankestörningar och motorisk oro kan behandlas med medicin, men den har mindre 

inverkan på symtom som känslomässig avtrubbning, initiativlöshet och ambivalens. 

Antipsykotiska läkemedel blockerar bindningsställen för signalsubstansen dopamin i 

hjärnans signalsystem vilket ger biverkningar i form av muskelstelhet, rastlöshet, 

skakningar, ofrivilliga rörelser och viktuppgång. Hormonella förändringar relaterade till 

medicinering är bland annat impotens och laktation (mjölk bildas i bröstkörtlarna).  

Medicinering med neuroleptika minskar risken för återfall med upp till tre gånger 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

En vanlig typ av psykoterapi som ges är insiktsbetonad psykoterapi. Detta innebär att den 

sjuke träffar en psykoterapeut för samtal om tidigare händelser. I familjepsykoterapi ligger 

betoningen på hur familjen kommunicerar med varandra. Det är av vikt att inte 

skuldbelägga någon familjemedlem. Psykopedagogik kommer från den kognitiva terapin 

och går ut på att undervisa familjen om psykossjukdomen, dess behandlingsmetoder och 
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att lära sig att förstå tidiga tecken på återinsjuknande (Andersson Höglund & Hedman 

Ahlström, 2002).  

 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnaden ges framför allt av sjuksköterskan. Sjuksköterskans uppgift är att finnas 

tillgänglig i den dagliga omvårdanden med medicinsk behandling, tillsyn och gott 

bemötande (Socialstyrelsen, 2003). Vid ett psykotiskt genombrott ska sjuksköterskan 

bemöta patienten och patientens närstående på samma sätt som vid en katastrof. 

Sjuksköterskan måste ge information, men den ska vara rätt anpassad (Socialstyrelsen, 

2003). Sjuksköterskan har en unik möjlighet att fånga upp de berörda. Genom att redan 

från början bli rätt bemötta kan närstående lättare hantera den förändring som skett 

(Teschinsky, 2000). Sjuksköterskan kan hjälpa dem att lära sig se varningssignaler hos 

patienten som förändrat sovmönster, ångest och misstänksamhet. Vid nästa tillfälle vet de 

vad som behöver göras innan den akuta psykosen utvecklats (van Meijel, van der Gaag, 

Kahn Sylvain & Grypdonck, 2004).  

Sjuksköterskan behöver få patientens och de närståendes förtroende och ta sig tid att lära 

känna dem, visa dem respekt och engagera sig. Sjuksköterskan försäkrar god vård till 

patienten och visar förståelse inför den nya situationen. Detta förtroende är avgörande för 

att kunna stötta och engagera familjen och stärka banden mellan patienten och närstående 

(Kertchok, Yunibhand & Chaiyawat, 2011). Forskning visar, att om sjuksköterskan håller 

kontakt via telefon med patienten efter utskrivningen från sjukhuset, förstärks följsamheten 

till medicineringen. Ett telefonsamtal, var fjärde vecka, ger ett påtagligt förbättrat resultat 

jämfört med gruppen patienter som inte haft uppföljande telefonkontakt med vårdpersonal 

(Montes, Maurino, Diez & Saiz-Ruiz, 2010).  

 

Mötet 

Ett möte är när två eller fler personer möts och på ett eller annat sätt kommunicerar med 

varandra. Varje möte är unikt, det är viktigt att kunna se personen och hennes specifika 

behov av att bli sedd och förstådd. Detta kräver flexibilitet och god kommunikativ förmåga 

vid varje möte. Lyssnandet är basen för kommunikationen, aktivt lyssnade bygger på 

intresse för patienten. Samtidigt ska intresset vara riktat mot den människan som söker 

hjälp. Ett förhållningssätt präglat av acceptans, respekt och intresse skapar en atmosfär som 

underlättar för patienten att öppna sig. Att bemöta varje person med respekt och ha ett 

etiskt förhållningssätt för att undvika att kränka patienter och anhöriga (Fossum, 2008). 

 

Närstående till personer med sjukdomen schizofreni 

Familjens roll för utvecklingen av sjukdomen har varit omstridd (Socialstyrelsen, 2003). 

Under 1950-60 talen fanns det teorier om att orsaken till sjukdomen var den 

dysfunktionella familjen (Blume & Sigling, 2008). Familjen som direkt orsak till 

sjukdomen strider mot dagens kunskap om de biologiska sårbarhetsfaktorerna 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

I en studie av Schnider (2005) såg föräldrar tillbaka på det sjuka barnets uppväxt och 

tyckte sig kunna ana tecken på att något varit annorlunda redan då i jämförelse med andra 

barn. De tänker sig att oro, otröstlig gråt och till och med fysisk sjukdom som astma, kan 

ha varit ett tidigt tecken. Upplevelsen av att se sitt barn insjukna i schizofreni beskrevs som 

att det ersatts av en annan individ. Det kändes som om det egna barnet dött.   
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Begreppet närstående 

Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2002) definierar närstående som personer som 

står varandra nära, men inte nödvändigtvis är släkt/anhörig.  

 

En studie av Gutiérrez-Maldonado, Caqueo-Urízar och Ferrer-García (2009) menar att de 

är vanligast att de är föräldrar som får ta omvårdnadsansvaret för en drabbade, sedan 

make/maka och syskon eller barn. Enligt Pirkis et al. (2010) tar många närstående 

uppgiften att hålla den sjuke sällskap, ge känslomässigt stöd och att hjälpa till med 

praktiska saker såsom hushålls- och pappersarbete.  

 

De håller ordning på mediciner och ser till att patienten kommer till bokade tider. 

Närstående ger en bredd av emotionellt och praktiskt stöd. Arvidsson och Skärsäter (2010) 

menar att de närstående har en gemensam historia med den sjuke, känner igen uttryckssätt 

och är lyhörda för förändringar. De kan även vara stödjande och uppmuntra den sjuke att 

aktivera sig. Personer med mentala sjukdomar har inte alltid tillgång till denna typ av stöd. 

Det kan utgöra en avgörande skillnad för den sjukes välbefinnande, coping och 

återhämtande. Barrowclough, Lobban, Hatton och Quinn (2001) säger att vårdarnas 

inställning till sjukdomen har viktiga konsekvenser för både vårdare och vidare utveckling 

av sjukdomen.  

 

Föräldrar som närstående 

När patienten är ung är det ofta föräldrar som får axla rollen som vårdgivare (Tennakoon et 

al., 2000). Föräldrar förväntar sig normalt att de ska bli fria från föräldraskapet när barnen 

blivit vuxna och oberoende. Då ska ansvaret för att skydda barnet minska, ge vård och 

bestämma för dess räkning. Det stora målet är att fasa ut sig själv från vårdarrollen.  

En tonårsförälder anar en framtid med att kunna börja koncentrera sig på sina egna 

intressen igen (Milliken, 2001). I den tidiga insjukningsfasen, prodromalfasen, kan barnets 

beteende uppfattas av föräldrarna som normalt för en tonåring (Bergner et al., 2008; 

Milliken, 2001). Så småningom blir barnets beteende så annorlunda att det inte längre kan 

betraktas som normalt. Föräldrarna tar barnet till sjukvården och i värsta fall måste de 

tillkalla hjälp från psykiatrin eller polisen. De måste ta på sig ansvaret på nytt, men får inte 

alltid förståelse från omgivningen, psykiatrin eller ens det sjuka barnet självt. Föräldrarna 

får ta en ny roll. De engagerar sig många gånger i olika samfund eller 

frivilligorganisationer. Dels för att själva få information men också för att kunna berätta 

vidare för utomstående om sjukdomen, för att på detta sätt göra livet lättare för barnet 

(Milliken, 2001). 

 

Föräldrarna känner att de egna fysiska och psykiska sjukdomar de får är på grund av 

schizofrenisjukdomen i familjen. Många söker psykisk vård för egen del. En del får svårt 

att sova vilket gör det svårare att hantera problemen under dagen. Flera känner av fysiska 

sjukdomar, tryck över bröstet, hypertension, går upp i vikt och får bekräftad osteoporos i 

tidig ålder. Många föräldrar tror att fler insatser och mer stöd skulle hjälpa hela familjen att 

hålla sig frisk (Milliken, 2001). 

 

Schizofreni som kris för patient och närstående  

För den som drabbas av en psykos och för familjen, är insjuknandet en dramatisk händelse. 

Familjen hamnar i en kris. Krisens naturliga förlopp brukar delas upp i fyra faser: 

Chock-, reaktion-, bearbetning- och nyorienteringsfasen. I den akuta fasen, chockfasen, 

kan den drabbade agera i vild panik, skrika och klänga på folk eller verka lugn men 

befinna sig i ett inre kaos. Chockfasens längd är individuell, kan pågå i timmar eller dagar 
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men övergår så småningom i reaktionsfasen. Insikten och smärtan över vad som har hänt 

bryter fram med ångest och depression. Aptitlöshet och sömnstörningar kan vara 

kroppsliga reaktioner. Detta tillstånd kan pågå i veckor ända upp till månader. Långsamt 

kommer smärtan att ge vika och den drabbade kan börja bearbeta händelsen. 

Bearbetningsfasens duration är individuell men kan pågå mellan sex månader upp till ett 

år. Nyorienteringsfasen innebär att smärtan av det som hänt är under kontroll (Cullberg, 

1996). 

 

Onwumere, Bebbington och Kupiers (2011) påpekar att det för familjen till den drabbade 

är en dramatisk händelse som innebär att liv förändras radikalt. De upplever känslor av 

förlust och sorg. Enligt Cullberg (2005) förändras relationerna inom familjen. Vissa 

närstående riskerar att engagera sig allt för mycket i patienten. Detta beteende är inte bra 

för någon part. Enligt Milliken (2001) kan situationen där ett av syskonen insjuknar och all 

kraft läggs på detta, göra att det friska syskonet känna sig åsidosatt. 

 

Almås (2002) skriver att närstående känner rädsla och ångest inför framtiden. De tvingas 

ofta leva under lång tid med ovisshet om sjukdomens utgång.  

Enligt Skärsäter (2010) påverkas närstående oavsett om det är en psykisk eller fysisk 

sjukdom. Sjukdomen innebär också långvarig påfrestning. Den bördan kan delas in i 

objektiv- och subjektiv börda. Objektiv börda definieras som allt beteende eller stöd, 

ekonomiskt och emotionellt, utöver det normala som den sjuke behöver. Subjektiv börda 

definieras som det de närstående känner som betungande (Hoeing & Hamilton, 1966).  

 

Det är svårt, för närstående, att söka vård för en myndig person som inte anser sig sjuk. 

Dessutom stöter de närstående på praktiska problem, i allt från vårdkostnader till oflexibla 

besökstider (Bergner et al., 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Flertalet av de som insjuknar står i nära kontakt med sina familjer. Närstående kommer 

ofta på ett naturligt sätt att ta över den vårdande rollen. De som lever med långtidssjukdom 

i sin närhet upplever känslor av sorg, saknad och chock över det som hänt (Onwumere, 

Bebbington & Kuipers, 2011). 

 

I en studie av Sjöblom, Pejlert och Asplund (2004) framgår att närstående till psykiskt 

sjuka ofta får mindre stöd från sin omgivning än om det handlat om en fysisk sjukdom. 

Psykisk sjukdom är fortfarande något man inte talar öppet om. Vissa sjukdomar, så som 

depression, börjar bli mer accepterade av samhället i dag, men stigmat kring schizofreni är 

ännu djupt rotat. Enligt Millken (2001) är det lätt för föräldrar att skuldbelägga sig själva 

som dåliga föräldrar när tonåringen insjuknat i schizofreni. Närstående känner fortfarande 

av samhällets, i många fall, negativa attityder till och föreställningar om psykiska 

sjukdomar (Ewertzon, Andershed, Svensson & Lutzén, 2011). Det händer att vårdpersonal 

antyder att sjukdomen beror på dåligt föräldraskap, vilket är betungande för föräldrar att 

höra (Millken, 2001).  

 

Närstående är viktiga i det mentala hälsosystemet. Att ge stöd till dem kan vara avgörande, 

speciellt som deras egen mentala hälsa och välmående kan bli påverkad av den vårdande 

rollen. Vikten av deras stöd ska därför räknas in (Pirkis et al., 2010). Författarna anser att 

det finns ett behov av att sammanställa och beskriva närståendes perspektiv med hjälp av 

aktuell forskning. 
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SYFTE 

Frågeställningar 

- Vilka behov av stödinsatser har närstående till personer med diagnos schizofreni? 

- På vilket sätt möter vården närståendes behov? 

 

METOD 

Val av metod 

Att genomföra en litteraturbaserad studie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 

därigenom sammanställa litteraturen av ett valt problemområde. Denna metod valdes då 

sökningar på artiklar visar att mycket forskning gjorts i ämnet. Med hjälp av aktuell 

forskning kommer författarna att kunna besvara frågeställningarna och därmed syftet 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Inklusionskriterier 

För att få fram aktuell forskning inkluderades artiklar som var maximalt tio år gamla. 

Artiklarna var skrivna på engelska eller svenska, då det var de språk som författarna 

behärskade.  Samtliga artiklar skulle vara vetenskapligt granskade, vilket ger hög evidens 

på innehållet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Databassökning 

Författarna har sökt artiklar via databaserna PubMed, CINAHL (Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health Literature) och PsycINFO. PubMed  är en databas som 

publicerar vetenskapliga artiklar. CINAHL är specificerad på omvårdnadsforskning. 

PsycINFO är en databas som täcker bland annat psykologisk forskning inom medicin och 

omvårdnad. PsycINFO täcker internationell forskning. Alla tre databaser fokuserar på 

bland annat omvårdnad vilket är det område författarna vill studera. Detta gör att dessa 

databaser var aktuella att använda för denna studie (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

I PubMed användes MeSH-termerna: Health Services Needs and Demand, Schizophrenia. 

Frisökorden: family interventions, close relative användes också under databassökningen 

då de var vanligt förekommande i sökresultaten. I CINAHL använda sökorden: MM 

"Communication", MH "Family+", MH "Health Services+", MH "Schizophrenia+", MH 

"Health Services Needs and Demand+". Sökorden baserades på att försöka få in 

information om närstående till personer med schizofreni. Då närstående inte fanns som 

MeSH-term utan översättningen blev Home Nursing, vilket inte uppfattades som optimalt 

då det handlade om vård av den drabbade mer än den närstående. Istället användes 

frisökningsorden close relative.  

 

Under sökningarna hittades många artiklar som handlade om utbildning – family 

intervention, författarna ansåg det relevant att genomföra sökning med denna kombination 

samt ”Schizophrenia”[mh]. För att försöka finna ut mer behov gjordes en sökning på (MH 

”Health Services Needs and Demands+”) och (MM ”Schizophrenia”) på detta sätt fick 

författarna fram artiklar som mestadels handlade om patienterna med schizofrenisjukdom 

men även några som handlade om de närstående. Studier med både kvalitativ- och 

kvantitativ ansats bedömdes vara av intresse för att kunna besvara frågeställningen. Tabell 

1 redogör för de olika sökorden med respektive träffar genom sökprocessen. För att 

säkerställa artiklarnas kvalitet och klassifikation granskades de med hjälp av 
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bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier se 

bilaga 1 (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

Tabell 1. Redovisning av databassökning 2011-09-05 
Databas Sökord Begränsningar Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed ”Health Services Needs and 

Demand”[mh] AND close 

relative 

Max 10 år gamla. 

Språk: engelska 

59 3 3 2 

PubMed close relative AND 

”Schizophrenia”[mh] 

Max 10 år gamla. 

Språk: engelska och 

svenska 

72 11 11 0 

PubMed ”Schizophrenia”[mh] AND 

family interventions 

Max 10 år gamla. 

Språk: engelska och 

svenska 

196 56 21 13 

CINAHL (MM "Communication") AND 

(MH “Health Services+”) 

AND (MH "Family+") 

AND (MH "Schizophrenia+") 

Max 10 år gamla. 

Språk engelska, 

peer reviewed 

3 2 1 0 

CINAHL (MH "Health Services Needs 

and Demand+") AND (MM 

"Schizophrenia") 

Max 10 år gamla. 

Språk engelska, 

peer reviewed 

15 3 2 2 

CINAHL (MM "Schizophrenia") AND 

family interventions 

Max 10 år gamla. 

Språk engelska, 

peer reviewed 

20 2 0 0 

PsycINFO *“Caregivers” AND exp 

“Family” AND exp 

“Schizophrenia” 

Max 10 år gamla. 

Språk engelska, 

peer reviewed 

4 3 2 0 

PsycINFO exp “Schizophrenia” AND 

*“Caregivers” AND exp 

“Quality of Life” 

Max 10 år gamla. 

Språk engelska, 

peer reviewed 

6 4 2 0 

Totalt   375 84 42 17 

 

Manuell sökning 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har manuell sökning utförts. En artikel 

söktes via författarnamnet från en referenslista. Denna artikel var från år 2000 men ansågs 

ändå innehålla relevant information ur ett lite annorlunda perspektiv än övriga 

resultatartiklar. 

 

Databearbetning 

Först granskades samtliga titlar som träffarna gav. Artiklar med relevanta titlar sorterades 

ut och författarna läste sammanfattningen (abstract). Om dessa sammanföll med studiens 

syfte lästes hela artikeln. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) kontrollerade 

författarna att artiklarna var etiskt granskade. Det rekommenderas att mellan 15-25 artiklar 

används av hög- och medelkvalitet, för att ge bredd åt forskningen. Denna studie innehåller 

totalt 18 resultatartiklar. För att minska risk för omtolkningar används i första hand 

primärkällor, samt båda författarna läste samtliga utvalda artiklar. Resultaten jämfördes 

och sammanställdes i en matris, se bilaga 2 (Willman et al., 2006). 

 

Reliabilitet och validitet 

Då syftets karaktär på ett självklart sätt berör människors behov har, i enlighet med 

Helgesson (2010), både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. För att klassificera 

och kvalitetsbedöma artiklarna använde författarna ett modifierat bedömningsunderlag av 

Berg et al. (1999) samt Willman et al. (2006) bilaga 1. 
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Författarna har diskuterat om begränsning ska göras, och ett aktivt val gjordes att inte 

begränsa studien geografiskt. Författarna har i enlighet med Forsberg och Wengströms 

(2008) rekommendation valt artiklar med få avhopp för att öka artiklarnas reliabilitet och 

validitet och för att resultaten ska kunna generaliseras lättare. Antalet avhopp kan förändra 

resultatet på en studie beroende på om det är få eller många som hoppar av.  

 

För tillförlitlighet ska artikeln ha en vetenskaplig struktur, det vill säga innehålla inledning 

eller bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Författarna har därmed sökt artiklar som utgår från dessa formalia, samt följt de övriga 

riktlinjer som kan vara avgörande för arbetets reliabilitet och validitet enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Dessa författare menar att en vetenskaplig tidskriftsartikel 

kännetecknas även av att originalarbetet publiceras för första gången i en tidskrift som då 

har ensamrätten till artikeln. Vidare är artikeln tillgänglig, via databaser, för forskare och 

intresserade läsare, samt före publicering blir artikeln kritisk granskad, oftast av minst två 

oberoende experter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Med vägledning av Hermerén et al. (2011) har författarna arbetat för att förhålla sig 

objektiva. Studien är skriven med egna ord, utan att för den delen förvränga 

ursprungstexten för att passa syftet. De data som presenteras är inte fingerade, förvrängda 

eller plagierade.  

 

RESULTAT 

Under sammanställningen av resultatet valde författarna att dela upp fynden under följande 

rubriker: Närståendes upplevelse av insjuknandet. Närståendes upplevelse av förändrade 

relationer och behov av stöd i dessa. Närståendes behov av stöd. Närståendes behov av 

information och utbildning. 

 

Närståendes upplevelse av insjuknandet 

Muhlbauer (2002) samt Nyström och Svensson (2004) beskriver att sjukdomens tidiga fas 

präglas av kaos. Nyström och Svensson (2004) återger att flera anhöriga lever en tid i 

förnekelse, medan Muhlbauer (2002) berättar att problemet identifierades tidigt men 

närstående förstod inte vad felet var. Forskningsrapporter (Muhlbauer, 2002; Nyström & 

Svensson, 2004) talar om att närstående försöker söka hjälp och att de känner frustration i 

kontakten med vården. Familjen söker hjälp utan framgång och har svårt att hantera 

patientens beteende, till exempel hallucinationer och inåtvändhet.  

 

Närstående påpekar i flera rapporter (Angermeyer, Schulze & Dietrich, 2003; Muhlbauer, 

2002; Nyström & Svensson, 2004) att de inte är nöjda med bemötandet i vården, de 

upplever att de inte blir sedda, hörda eller tagna på allvar.   

 

I flera studier (Absalom-Hornby, Gooding & Tarrier, 2011; Huang, Hung, Sun, Lin & 

Chen, 2009; Magliano et al., 2002; Nyström & Svensson, 2004) uttrycker närstående 

önskemål om information om schizofreni och stöd för att underlätta situationen. 

 

Närståendes upplevelse av förändrade relationer och behov av stöd i dessa  

Muhlbauer (2002) samt Nyström och Svensson (2004) berättar att det blir en familjekris då 

det är tydligt att patientens sjukdomstillstånd inte kan kontrolleras. Med tiden lär sig 

familjemedlemmarna mer om sjukdomen, hur de kan hjälpa till att hantera symtomen, hur 
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de löser praktiska och ekonomiska situationer som underlättar för den sjuke och familjen, 

vilket stabiliserar relationerna. Fäderna i Nyström och Svenssons (2004) studie påpekar att 

själva relationen man och hustru har försämrats på grund av barnets sjukdom, men att de 

har valt att stanna i familjen ändå. Huang et al. (2009) skriver att konflikter mellan makar 

eller syskon uppstår på grund av sjukdomen. Övriga familjemedlemmar drar sig för att 

bjuda hem vänner på grund av patienten.  

 

Familjemedlemmar berättar att de många gånger känner sig utanför den sociala 

gemenskapen. Vänner och släktingar hör inte av sig lika ofta och frågar inte hur den sjuke 

mår när de väl hör av sig. Närstående tolkar situationerna som att detta är på grund av 

sjukdomen (Angermeyer et al., 2003; Muhlbauer, 2002). Patienten kan vara så sjuk att 

närståendevårdare blir tvungen att sluta arbeta för att ta hand om patienten. Detta skapar en 

utsatthet, både ekonomiskt och med social isolering (Huang et al., 2009; Östman, Hansson 

& Andersson, 2000). 

 

Föräldrar berättar om episoder där deras friska barn uttryckt känsla av att vara bortglömda 

eller oälskade på grund av föräldrarnas engagemang i det sjuka syskonet (Huang et al., 

2009; Muhlbauer, 2002). Friedrich, Lively och Rubenstein (2008) undersökte vad syskon 

till schizofrena personer behöver. När syskonen själva får prioritera vad som är viktigt för 

dem, rankas hjälp till det sjuka syskonet högre och att kommunikationen inom familjen är 

öppen, än hjälp för sin egen del. 

 

Närståendes behov av stöd 

Närstående känner oro för patientens framtid (Nyström & Svensson, 2004; Huang et al., 

2009; Wancata et al., 2008; Caqueo-Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2006). Många oroar 

sig för ekonomin, arbete och försäkringar, hur de ska kunna ha råd att ta hand om patienten 

och hur det fungerar med försäkringen vid inläggning på sjukhus (Absalom-Hornby et al., 

2011; Angermeyer et al., 2003; Caqueo-Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Huang et 

al., 2009; Muhlbauer, 2002; Nyström & Svensson, 2004).  

 

Närståendevårdare är många gånger föräldrar som tar hand om sina sjuka barn. Frågan för 

föräldrarna är vad som händer med barnet när föräldern inte orkar vara vårdare längre 

(Nyström & Svensson, 2004).   

 

Närståendes upplevda börda  

Caqueo-Urízar och Gutiérrez-Maldonado (2006) samt Magliano et al. (2002) rapporterar 

att föräldrar känner större börda än övriga närståendevårdare. I en del forskningsrapporter 

(Caqueo-Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Möller-Leimkühler & Obermeier, 2008; 

Wancata et al., 2008) påvisas att kvinnor, oftast mödrar, känner större börda än övriga 

närståendevårdare medan Stengård (2002) visar på att det inte finns någon signifikant 

skillnad. Östman et al. (2000) talar om att närståendevårdare som själva har psykisk 

sjukdom har större behov av stöd än andra.  

 

Ukpong (2006) visar i sin forskningsrapport att välutbildade män mår sämre i vårdarrollen 

medan Caqueo-Urízar och Gutiérrez-Maldonado (2006) visar på motsatsen, att ju högre 

utbildningsnivå närståendevårdaren har desto bättre hanterar denne situationen. 

 

Den närståendegrupp som Grandón, Jenaro och Lemos (2008) studerade angav i de flesta 

fall att de hade god eller mycket god relation till den sjuke. Huang et al. (2009) skriver att 

endast ett par av deltagarna i studien berättade att de haft en bra upplevelse av att ta hand 
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om sitt sjuka barn, medan majoriteten har det jobbigt. I forskningsrapporten av Caqueo-

Urízar och Gutiérrez-Maldonados (2006) skriver de att 90.2 procent av deltagarna kände 

intensiv börda. 

 

Närstående som har ett arbete känner mindre börda jämfört med de som inte har arbete 

(Caqueo-Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Nyström & Svensson, 2004). Ukpong 

(2006) redovisar i sin forskning att den närstående inte känner någon skillnad på börda 

eller oro vare sig patienten har en anställning eller inte. Magliano et al. (2002) samt Huang 

et al. (2009) visar på lägre börda för närståendevårdaren om patienten har anställning. 

Absalom-Hornby et al. (2011) samt Angermeyer et al. (2003) rapporterar att deltagarna i 

deras studier hade velat ha hjälp till arbete för både sig själva och sin sjuke närstående. 

Absalom-Hornby et al. (2011) skriver att det är framför allt i början av sjukdomsförloppet 

som hjälp till arbete skulle behövts. Angermeyer et al. (2003) specificerar att det vore bra 

med subventionerat arbete för patienten, då de tvingas be läkaren att sätta en annan diagnos 

på pappret för att lättare få anställning. Det åberopas även bättre förståelse från 

arbetsplatser där de närstående arbetar. 

 

Närståendes upplevelse av stigma 

Det är vanligt att känna skuld eller vilja skuldbelägga någon för sjukdomen. Släktingar 

eller vårdpersonal kan anse att föräldrarna till exempel varit överbeskyddande 

(Angermeyer et al., 2003; Huang et al., 2009; Nyström & Svensson, 2004). För närstående 

upplevs information om att sjukdomen inte är någons fel som en lättnad (Friedrich et al., 

2008). De har negativa känslor, känner skuld och blir generade över patientens 

uppträdande (Absalom-Hornby et al., 2011; Caqueo-Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2005; 

Huang et al., 2009).  

 

Närståendes behov av information och utbildning 

Chien, Thompson och Norman (2008) säger att stödgrupper är mycket givande för 

närstående då de kan dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och dra nytta av andras 

berättelser. Khodabakhshi Koolaee och Etemadi (2010) samt Kulhara, Chakarabarti, 

Avasthi, Sharma & Sharma (2009) visar i sina forskningsrapporter att utbildning till 

närstående minskar antalet återfall för patienten. Angermeyer et al. (2003) skriver om att 

deltagarna i denna studie vill utbilda omgivningen. De närstående föreslår att media ska ge 

en mer nyanserad bild av personer med schizofreni. De önskar mer stöd till patienter och 

närstående genom skapande av arbetstillfällen och en mer förstående arbetsmiljö. De anser 

vidare att förändringar inom psykiatrin behövs, till exempel förbättringar i 

informationsflödet mellan anställda och närstående eller bättre samarbete mellan 

vårdpersonal, närstående och patienten. De närstående tycker att det behövs utbildning för 

bland andra polisen, lärare och rättssystemet om sjukdomen och träning i att bemöta 

personer med schizofreni. Närstående tycker det behövs uppföljning efter utbildningen för 

att se resultatet. De vill även att det ska finnas en oberoende kontrollgrupp för psykiatrin 

som kontrollerar hur resurserna fördelas. 

 

Nyström och Svensson (2004) redovisar i sin forskning att de flesta av fäderna i studien 

inte uppskattade utbildning. Däremot visar flera rapporter (Chien et al., 2008; Friedrich et 

al., 2008; Magliano et al., 2002; Muhlbauer, 2002; Nyström & Svensson, 2004) att 

stödgrupper och frivilligorganisationer med möjlighet att samtala med andra i liknande 

situation är uppskattade. Wancata et al. (2008) visar att kvinnor i högre grad än män önskar 

utbildning. Vidare visar forskning (Kulhara et al., 2009; Magliano et al., 2002; Muhlbauer, 
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2002; Stengård, 2002) att närstående tycker det är bra med stöd via utbildning och 

information då detta kan underlätta för dem. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna ville beskriva närståendes upplevelse av mötet med vården, ett syfte som skulle 

varit passande för en kvalitativ studie. Då det valda ämnet för studien riskerade att röra upp 

starka känslor hos informanterna, så valde författarna, i samråd med handledare och 

examinator, att göra en litteraturbaserad studie.  

 

I en litteraturbaserad studie sammanställs aktuell forskning inom valt problemområde 

(Forsberg och Wengström, 2008). Fördelen med denna typ av studie är att kunna utgå från 

både kvalitativ och kvantitativ forskning, vilket ger en större bredd i resultatet.  

 

Författarna valde att använda begreppet närstående, då de infattade alla personer som står 

den sjuka nära. Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2002) definierar närstående 

som personer som står varandra nära, men inte nödvändigtvis är släkt.  

 

De som stöttar och vårdar är inte alltid är familj. Även om det framkommer i många av det 

lästa artiklarna att närsående som vårdar vanligen är föräldrar, framför allt mödrar. Enligt 

Gutiérrez-Maldonado et al. (2009) är vanligen de som står för omvårdnaden föräldrar 

sedan make/maka, syskon eller barn.  

 

Under inledningen av examinationsarbetet gjorde författarna flera osystematiska 

informationssökningar för att se utbudet av artiklar, vilket stöds av Friberg (2006). Den 

första sökningen gav 59 artiklar, vilket visade att det fanns material för vald studie.  

Genom att söka, läsa abstrakt och artiklar, lärde sig författarna att plocka ut sökord för att 

finna nya sökvägar. Friberg (2006) säger att det är vanligt att processen börjar på detta sätt 

och efter hand blir sökningarna mer systematiska och specifika.  

 

Författarna har under sökningsprocessen insett vikten av att använda MeSH-termerna, även 

om sökorden många gånger inte tycks passa ändamålet. Sökningar i PsycINFO gav inga 

nya fynd, utan ledde till samma artiklar som redan hittats via PubMed. Därav tillkom inga 

artiklar trots sökningar i PsycINFO, se tabell 1. 

 

Av resultatartiklarna var åtta av kvalitet II, övriga tio klassades som kvalitet I, vilket höjer 

kvalitén i studiens resultat.  Få avhopp i resultatartiklarna styrker validiteten och 

reliabiliteten för denna studie. Samtliga artiklar har kvalitetsbedömts utifrån en modifierad 

bedömningstabell, bilaga 1 (Berg et al., 1999; Willman et al., 2006).  

 

Under arbetet med att sammanställa matrisen diskuterade författarna huruvida artiklarnas 

syfte skulle översättas eller stå på original språk. Författarna valde original språk för att 

behålla den exakta formuleringen för artiklarnas olika syften. 

 

Vid tolkningssvårigheter har författarna använt ordbok för att definiera ord och därmed 

försökt undvika feltolkningar. Ett hinder i studien var att vissa lovande artiklar inte var fritt 

tillgängliga.  
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Resultatdiskussion 

Närståendes upplevelse av insjuknandet 

Nyström och Svensson (2004) säger att det kan vara svårt att skilja på tidigt insjuknande i 

schizofreni från normalt tonårsbeteende, droger eller depression. Detta stöds av Bergner et 

al. (2008). 

 

Närstående upplever kaos i det tidiga insjuknandet (Muhlbauer, 2002; Nyström & 

Svensson, 2004). Detta styrks av Onwumere et al. (2011) som påvisar familjens förändring 

på grund av sjukdomen. Det kan vara så att när patienten för första gången kommer in på 

sjukhus är de närstående i chock (Cullberg, 2005). Då är det viktigt att sjuksköterskan är 

lyhörd så att den information de får blir värdefull (Teschinsky, 2000). Detta stöds av 

Socialstyrelsen (2003) som nämner vikten av att anpassa informationen. 

 

Närstående är inte nöjda med bemötandet i vården. De vill bli sedda, hörda och tagna på 

allvar (Angermeyer et al., 2003; Muhlbauer, 2002; Nyström & Svensson, 2004).  

Enligt Bergner et al. (2008) och Millken (2001) stöter närstående på svårigheter när de 

söker vård för en myndig person och som därtill har bristande sjukdomsinsikt. 

Vilket kan bero på att sjuksköterskans lojalitet i första hand är till för patienten, vilket kan 

leda till konflikter (Sjöblom et al., 2004). 

 

Närståendes upplevelse av förändrade relationer och behov av stöd i dessa 

I situationen då ett barn i familjen visar sig behöva omfattande psykiatrisk vård sker en 

förändring av relationerna mellan familjemedlemmarna (Cullberg, 2005; Onwumere et al., 

2011). I vissa fall lyckas de anpassa sig till situationen och den blir en nystart (Mulbauer, 

2002). I andra fall försämras relationerna (Nyström & Svensson, 2004). Detta är i enlighet 

med Cullberg (2005) som menar att en del närstående tar på sig mer ansvar än vad som 

krävs vilket ger en skev familjedynamik. Flera rapporter berättar om att syskon till den 

sjuke känner sig åsidosatta eller oälskade på grund av familjesituationen (Huang et al., 

2009; Muhlbauer, 2002), vilket stöds av Millken (2001). Dock så visar Friedrich et al. 

(2008) att syskonen tycker det är viktigare med hjälp till det sjuka syskonet än till dem 

själva. 

 

Det framkom att sjuksköterskans roll sträcker sig från att hjälpa till med bearbetning av 

upplevelsen kring insjuknandet, till att förebygga återfall (Teschinsky, 2000). Kertchok et 

al. (2011) menar att förutsättningen för att sjuksköterskan ska kunna ge ett väl fungerande 

stöd till de drabbade, är att hon skapar ett förtroende mellan sig, patienten och närstående. 

På så vis skapas ett sammarbete där alla känner sig delaktiga. Även Socialstyrelsen (2003) 

betonar vikten av att sjuksköterskan anpassar informationen utifrån vilken fas av krisen de 

närstående befinner sig i (Cullberg, 2005). 

 

Närståendes behov av stöd 

Många närstående känner en stark oro för patientens framtid (Caqueo-Urízar & Gutiérrez-

Maldonado, 2006; Huang et al., 2009; Nyström & Svensson, 2004; Wancata et al., 2008), 

detta stöds även av Almås (2002) som säger att de känner rädsla och ångest inför 

framtiden. Ytterligare orosmoment för föräldrar är hur det ska gå för deras sjuka barn den 

dag de själva inte orkar vara vårdare längre (Nyström & Svensson, 2004).  

 

Ekonomin är också betungande, dels vid första inläggningen på sjukhus men även 

fortsättningsvis. Vad finns för försäkringar? Gäller dessa? Hur betala hyran om personen 

har en egen lägenhet men ingen inkomst? (Absalom-Hornby et al., 2011; Angermeyer et 
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al., 2003; Caqueo-Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Huang et al., 2009; Muhlbauer, 

2002; Nyström & Svensson, 2004).  Bernger et al. (2008) uttrycker också att ekonomiska 

frågor är ett stort problem för de närstående. 

 

I de fall närstående måste sluta arbeta blir genast ekonomin ansträngd. Att inte ha ett arbete 

att gå till kan också leda till social isolering (Huang et al., 2009; Östman et al., 2000). 

Vilket understöds av Sjöblom et al. (2004) som menar att närstående till psykiskt sjuka får 

mindre uppbackning från omgivningen.  

 

Närstående som själva lider av psykisk sjukom har ett större behov av stöd än andra 

(Östman et al., 2000). Angermeyer et al. (2003) vittnar om hur närstående upplever att 

kontakten med omgivningen blir mer sporadisk och ytlig. Föräldrar kan känna sig 

skuldbelagda av vårdpersonal och av sin omgivning (Angermeyer et al., 2003; Huang et 

al., 2009; Nyström & Svensson, 2004). Detta stöds även av Millken (2001) och Ewertzon 

et al. (2011). Det finns fortfarande mycket fördomar och okunskap om sjukdomen 

(Angermeyer et al., 2003) och historiskt sett har familjen, framför allt mödrarna, beskyllts 

för att vara orsak till sjukdomens utbrott (Ajanki, 1999; Blume & Sigling, 2008). Aktuell 

forskning visar att det troligtvis är flera olika faktorer som inverkar på sjukdomens 

uppkomst, som arvsanlag och stress. Paradoxalt nog skuldbelägger framför allt föräldrarna 

sig själva för sjukdomens uppkomst och utveckling (Cullberg, 2005; Socialstyrelsen, 

2003). Forskning visar (Kertchok et al., 2011) att med hjälp av information och god 

kommunikation kan sjuksköterskan hjälpa närstående att känna sig mindre skuldbelagda. 

Enligt Friedrich et al. (2008) känner närstående lättnad när de får veta att de inte framkallat 

sjukdomen.  

 

Föräldrar, framförallt mödrar, säger sig i de flesta fall uppleva den största bördan (Caqueo-

Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Möller-Leimkühler & Obermeier, 2008; Wancata et 

al., 2008). Endast en artikel (Stengård, 2002) visade inte på någon större skillnad i börda 

mellan män och kvinnor. Medan Ukpong (2006) uttalar i sin forskningsrapport att 

välutbildade män mår sämre som vårdare medan Caqueo-Urízar och Gutiérrez-Maldonado 

(2006) har fått fram att ju högre utbildningsnivå desto lägre börda. Barrowclough et al., 

(2001) menar dock att vårdarens personliga inställning har inverkan på hur betungande 

situationen upplevs, av både närstående och patient. Vilket stöds ytterligare av Grandón et 

al., (2008) som anser att förutsättningar för att uppleva mindre börda, är baserade på 

patientens och närståendes inställnig till situationen men även deras sociala stöd. 

 

Närståendes behov av information och utbildning  

Det är viktigt att tänka på att ge informationen både muntligt och skriftligt och att 

individualisera den (Angermeyer et al., 2003). Många känner stort behov av att få veta 

mer. De känner att de behöver få stöd och information för att lättare klara situationen 

(Absalom-Hornby et al., 2011; Huang et al., 2009; Magliano et al., 2002; Nyström & 

Svensson, 2004). En svårighet kan vara att det ofta tar lång tid innan diagnos av 

schizofreni ställs (APA, 1998), vilket gör att familjen länge måste leva i ovisshet om vad 

som är problemet (Almås, 2002). 

 

Enligt Khodabakhshi Koolaee och Etemadi (2010) och Kulhara et al. (2009) minskar 

antalet återfall för patienten om närstående deltar i utbildning. Då det finns flera olika typer 

av utbildningsmetoder, är det väsentligt att den valda metoden passar deltagarna. Enligt 

forskning är det viktigt att använda sådana metoder som bidrar till att närstående inte 

känner skuld (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 2002).  
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Stödgrupper och frivilligorganisationer, med möjlighet att samtala med andra i liknande 

situation, är tydligt uppskattade (Chien et al., 2008; Friedrich et al., 2008; Magliano et al., 

2002; Muhlbauer, 2002; Nyström & Svensson, 2004). Kvinnor har visat sig ha ett större 

behov av utbildning (Wancata et al., 2008) medan män tycks ha större utbyte av 

samtalsgrupper där de kan tala med andra och dela information (Nyström & Svensson, 

2004).  

 

SLUTSATS 

Närstående har behov av att prata, dels med professionella vårdgivare, 

men även med varandra för att utbyta erfarenheter och kunskap för att kunna hantera 

jobbiga situationer. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Studien kan bidra till att förstärka sjuksköterskans medvetenhet om det närståendes 

situation och vad det innebär att vara närstående till någon som lider av schizofreni. 

 

Fortsatta studier 

Inom området närståendes upplevelse finns det fortfarande ett stort behov av fortsatt 

forskning. De flesta känner av allmänhetens okunskap och avståndstagande. För att öka 

förståelsen är det viktigt att samla in mer information om närståendes problematik. 
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Bilaga 1 
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 (2006). 

 

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/deltagare 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. Avsikten 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 kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 
Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad, 1999:3). 

Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (2:a uppl.).  Lund: Studentlitteratur. 172 s. 
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Absalom-
Hornby, 
V., 
Gooding, 
P. & 
Tarrier, N. 
2011, UK 

Coping with 
schizophrenia in 
forensic services 

Assess the needs of the 
relatives of patients in 
forensic services and to 
understand their 
concerns, perceptions, 
and ability to cope with 
the symptoms of 
schizophrenia 

Cross-sectional questionnaire 
design, Family Questionnaire 
(FQ) and Relatives´ Cardinal 
Needs Schedule (RCNS, 
interview questionnaire). 
 

N=18 
(0) 

Närstående till interner med schizofreni 
behöver hjälp med: arbete men oftast i 
början. Sociala aktiviteter är också något 
som närstående anser de behöver hjälp med 
i början. Närståendes negativa känslor som 
förlust, skuld och stigma relaterat till 
patientens uppträdande. 

II 
P 

Anger-
meyer, 
MC., 
Schulze, B. 
& Dietrich, 
S. 
2003, 
Tyskland 

Courtesy stigma 
– A focus group 
study of relatives 
of schizophrenia 
patients 

To explore stigma from 
the perspective of 
relatives of people with 
schizophrenia. 

Deltagarna rekryterades 
genom frivilligorganisation för 
närståendes regionala kontor. 
8-12 personer deltog i varje 
diskussionsgrupp, 11st.  
 
Diskussionerna spelades in på 
band och videofilmades 
därefter transkriberade.  

N=122 
(0) 

Stigma för närstående är störst i kontakt 
med psykiatrin: oprofessionellt beteende, 
brist på information präglar mötena. 
Närstående känner sig utestängda från 
behandlingsprocessen, deras kunskap 
räknas inte. De säger att yngre vårdpersonal 
har ett mer professionellt bemötande. 
Isolering är ett problem för många. 
Föräldrar, särskilt mödrar är känsliga för 
skuldbeläggande. Vårdsystemet är 
krångligt, och det är svårt att hitta vem man 
ska prata med. Finansiell börda, de 
närstående måste lägga ner tid på att finna 
alternativa försörjningsmetoder. Närstående 
startar egna stödgrupper i sitt bostads-
område. Omgivningens brist på kunskap är 
jobbig samt medias bild av psykiskt sjuka. 
Utbildning för omgivningen förespråkas. 

I 
K 

Caqueo-
Urízar, A. 
& 
Gutiérrez-
Maldo-
nado, J. 
2006, Chile 

Burden of care in 
families of 
patients with 
schizophrenia 

Most studies of family 
burden have been 
undertaken in developed 
countries. It is important 
to test the 
generalizability of this 
research in context 
where social conditions 
and family involvement 
may be different. 

Patienter och deras 
närståendevårdare tillhörande 
psykmottagningen i staden 
Arica.  
Instrument som användes var: 
Zarit Caregiver Burden Scale 
(Spansk version). 

N=41 
(0) 

Majoriteten har intensiv börda. 
Närståendevårdarna känner att patienten är 
beroende av dem, de har bristfällig 
ekonomi, vårdanderollen är betungande, 
ingen egen tid, känslor av irritation mot 
patienten. Flera närstående vill ha hjälp 
eller lämna över vårdansvaret, patientens 
beteende är generande, de känner sig 
tvingade att vårda. De är oroliga för 
patientens framtid. Det är främst mödrar 

II 
P 
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som är närståendevårdare, de känner största 
bördan, andra närståendevårdare känner 
signifikant lägre börda. Äldre närstående-
vårdare känner högre börda än yngre. Ju 
yngre patienten är desto högre börda känner 
närståendevårdaren. Närståendevårdarens 
utbildningsnivå har också signifikant 
skillnad, högre utbildning – mindre börda. 
Mindre börda upplevs av dem som har ett 
jobb utanför hemmet. 

Chien, W-
T., 
Thompson, 
D. & 
Norman, I. 
2008, 
Hong 
Kong 

Evaluation of a 
Peer-Led Mutual 
Support Group 
for Chinese 
Families of 
People with 
Schizophrenia 

Evaluate the effects of a 
family-led mutual 
support group for 
Chinese families of 
people with 
schizophrenia on 
multiple patient and 
family-related outcomes 
compared with routine 
community support 
services. 

Deltagarna har randomiserats.  
Uppföljning med 
graderingsverktyg efter 
avslutad kurs och kontroll-
grupp, graderings-verktyg 
gjordes även vid starten av 
forskningen.  

N=76 
(3) 

Relativt unga närståendevårdare median 
35,9 år, främst kvinnor. Fler kvinnliga 
patienter, sjukdomsduration 2,7 år. 
 Mellan grupperna sågs en statistiskt 
signifikant skillnad mellan minskad 
familjebörda vid förbättrad familjefunktion, 
ökning av tillfredställelsen av stöd, och 
minskad duration av patientens 
återinläggning på sjukhus för deltagarna i 
den experimentella gruppen.  
Deltagarna i den experimentella gruppen 
kände att vårdbördan minskade och att 
familjen fungerade bättre. 

II 
RCT 

Friedrich, 
R. M., 
Lively, S. 
& Ruben-
stein, L. M. 
2008, USA 

Siblings´ Coping 
Strategies and 
Mental Health 
Services: A 
National Study of 
Siblings of 
Persons With 
Schizophrenia 

Helpfulness of coping 
strategies and relative 
importance of mental 
health services in coping 
with schizophrenia from 
the perspective of 
siblings. 

Friedrich-Lively Instrument to 
Assess the Impact och 
Schizophrenia on Siblings 
(FLIISS) användes. 

N=1254 

(508) 

Många var medlemmar i frivillig-
organisationer eller religiösa grupper. 
När syskonen ska prioritera behov rankas 
”hjälp till det sjuka syskonet” högst, 
därefter ”öppen kommunikation i familjen”.  
Hjälp för egen del är låg prioriterat. Det var 
värdefullt att inse att schizofreni är en 
sjukdom och inte är någons fel. 

II 
P 

Grandón, 
P., Jenaro, 
C. & 
Lemos, S. 
2008, Chile 

Primary 
caregivers of 
schizophrenia 
outpatients: 
Burden and 

Help better understand 
family burden in 
schizophrenia 
outpatients from South 
America, and its etic 

Patienter med schizofreni 
diagnos och deras närstående 
hittades via ett sjukhus där 
patienterna har kontakt med 
psykiatrin. Många olika 

N=106 
(5) 

De flesta patienter i denna studie har 
kronisk schizofreni och lever hemma med 
familjen. Majoriteten av de närstående 
utvärderade relationen mellan sig och 
patienten som bra eller mycket bra. 

II 
P 
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predictor 
variables 

(universal) and emic 
(culture-bound) 
properties. More 
specifically, the aims of 
this study are (i) 
examine the levels of 
burnout experienced by 
the primary caregivers 
of outpatients with 
schizophrenia in a 
regional area of a 
medium income country 
in South America; (ii) 
assess predictors of 
burden on primary 
caregivers of outpatients 
with schizophrenia; (iii) 
identify the impact of 
positive and negative 
symptoms on burden of 
those caregivers; (iv) 
specify which type of 
coping strategies has 
more impact on burden. 

bedömningsinstrument 
användes. Två typer av 
intervjuer genomfördes under 
en tvåmånaders period, en 
med patienten och en med 
närståendevårdaren. Olika 
schema upprättades för att 
säkerställa deltagarnas 
anonymitet. Först intervjuades 
patienten, cirka 30 minuter. 
Andra intervjun gjordes med 
närståendevårdaren, cirka 2 ½ 
timme. 

Deltagarna i denna studie visar på låga 
nivåer av börda. Den enda som hade höga 
värden var generell oro och visade därmed 
på moderat börda. 
 

Huang, X. 
Y., Hung, 
B. J., Sun, 
F. K., Lin, 
J. D. & 
Chen, C. 
C. 2009, 
Taiwan 

The experiences 
of carers in 
Taiwanese 
culture who have 
long-term 
schizophrenia in 
their families: a 
phenomenologica
l study 

Explore the experiences 
of carers who live with 
someone with long-term 
schizophrenia within the 
cultural context of 
Taiwan. 

Semi-strukturerade ansikte-
mot-ansikte-intervjuer hölls 
och spelades in. Insamlad data 
analyserades med hjälp av 
Colaizzi´s sju-stegs metod. 

N=10 
(0) 

Vårdarnas börda av att hjälpa till att hålla 
sjukdomen stabil. Familjekonflikter på 
grund av den sjuke. Plikt att vårda. Viss 
positiv erfarenhet av vårdandet. 
Vårdarnas känslor vad gäller långtidsvård, 
oro, sorg och rädslor. Sorg över att 
sjukdomen inte går att bota och förlorat 
hopp, oro för patienten, rädsla för 
patientens våldsamma beteende. 
Omorganisation av livet för att hantera nya 
omständigheter. Positivt tänkande och 
information från vårdpersonal underlättade 

I 
K 
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bördan. Religion viktig copingstrategi. 
Khodabak-
hshi 
Koolaee, 
A. & 
Etemadi, 
A. 
2010, Iran 

The outcome of 
family 
interventions for 
the mothers of 
schizophrenia 
patients in Iran 

To examine the effects 
of behavioral family 
management (based on 
Falloon´s model) for 
Iranian mothers of 
patients with 
schizophrenia, compared 
with psych education 
and standard care. 

Tre olika grupper med mödrar 
jämfördes: psykiatrisk 
utbildning, familjeterapi, och 
standard psykiatrisk vård. 
Fokusgruppen bestod av 
mödrar. 
Vid starten av 
utbildningen/terapin, efter tre 
månader och efter sex 
månader fick deltagarna fylla i 
några bedömningsunderlag. 

N=62 
(7) 

Ändrar familjeterapi närståendes nivå av 
”uttryckta känslor” hos mödrarna – 
resultatet visade på minskat ”uttryckta 
känslor”. Förändrar familjeterapi 
närståendes nivå av börda – ingen statistiskt 
signifikant resultat. Hjälper familjeterapi 
närstående att reducera positiva symtom 
hos patienten – statistiskt signifikant 
resultat visades mellan de tre grupperna. 
Psykiatrisk utbildning minskade bördan och 
positiva symtom. 

I 
RTC 

Kulhara, 
P., 
Chakara-
barti, S., 
Avasthi, 
A., 
Sharma, A. 
& Sharma, 
S. 
2009, 
Indien 

Psychoeducation
al intervention 
for caregivers of 
Indian patients 
with 
schizophrenia: a 
randomized-
controlled trial 

To assess the impact of a 
structured psych 
educational intervention 
for schizophrenia 
compared with “routine” 
out-patient care on 
several patient- and 
caregiver-related 
parameters including 
severity of illness, levels 
of disability, care-giver 
burden and coping, and 
perceived social support 
and satisfaction with 
treatment among 
caregivers. 

Deltagare i studien 
rekryterades från ett sjukhus. 
Patienter och närstående-
vårdare delades in i två 
grupper: en experimentell 
strukturerad psykiatrisk 
utbildning och en rutin service 
kontroll-grupp. 9 månader 
varade gruppindelningen med 
besök/träff en gång i månaden.  
Bedömningsinstrument 
användes för att varje månad 
bedöma patientens symtom 
samt närståendes börda och 
coping. 

N=76 
(33) 

Patienterna var främst män runt 30 år, de 
kom främst från stads-baserade 
kärnfamiljer. De hade insjuknat relativt 
sent, cirka 5 år hade de flesta varit sjuka. 
Den experimentella gruppen gav signifikant 
positivare poäng på PANSS än 
kontrollgruppen. Deltagarna i den 
experimentella gruppen hade signifikant 
högre poäng på socialt stöd och det var 
signifikant mer troligt att de var nöjda med 
behandlingen än kontrollgruppen.  

II 
RCT 

Magliano, 
L., 
Marasco, 
A., 
Fiorillo, 
C., Malan-
gone, M., 
Guarneri, 

The impact of 
professional and 
social network 
support on the 
burden of 
families of 
patients with 
schizophrenia in 

To explore burden 
related to caregiving and 
support received from 
professionals and social 
network in relatives of 
patients with 
schizophrenia in 
Northern, Central and 

30 stycken psykiatrihälsovård-
inrättningar kontaktades och 
25 personer med diagnosen 
schizofreni kontaktades, samt 
deras närståendevårdare. 
Patienternas kliniska status 
och handikapp de senaste 
månaderna. 

N=750 
(41) 

Familjelivet påverkas kraftigt av sjuk-
domen. Många var nedstämda på olika sätt. 
Närstående slutade med sin hobby, svårt 
åka på semester. Bördan var större för 
närstående till arbetslösa patienter. De flesta 
närstående var i kontakt med vård-
inrättningen för information och utbildning, 
några var med i närståendeföreningar. 1/3 

I 
P 
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M. & Maj, 
M. 
2002, 
Italien 

Italy. Southern Italy; and to 
test whether a higher 
level of family burden is 
associated with a lower 
level of professional and 
social network support. 

Alla närstående fick fylla i 
några olika formulär. 
En intervjuare per inrättning 
utförde intervjuerna, BPRS 
och AD.   

tycker information vid kris-situation varit 
bra, knappt hälften har fått hjälp med 
copingstrategier för att klara patientens 
beteende. Många närstående ansåg sig ha 
backup ifall de blev sjuka. Närstående-
bördan kunde främst knytas till patientens 
handikapp, närståendes sociala nätverk och 
det professionella stödet. Vid sämre 
professionellt stöd ökar praktisk börda. 
Medlemmar i sociala nätverk känner av 
ökad praktisk börda vid patientkriser. 

Muhlbauer, 
S.  
2002, USA 

Navigating the 
Storm of Mental 
Illness: Phases in 
the Family´s 
Journey 

Examine the process 
holistically and search 
for patterns in families´ 
experiences 

Semistrukturerad 
intervjumetod som spelades 
in. Dramaturgisk 
intervjumetod med 
djupgående frågor, 
semistrukturerad. Intervjuerna 
varade i 1 ½-2 timmar. 
Författaren intervjuade 
personer tills det inte uppkom 
några nya teman. Deltagarna 
hittades med hjälp av 
deltagarlista till en psyk 
utbildning.  
Datat undersöktes utifrån 
paradigm: Cykler, spiraler och 
sekvenser.  
Vid analysen av data utgick 
författaren från att människan 
är en varelse som aktivt 
försöker influera sin 
omgivning genom 
manövrering, strävan och 
kamp. 
Analysarbetet involverade: 
inspelning, kodning, 

N=28 
(2) 

Kris uppstod då patientens beteende blev 
okontrollerbart, ansträngningar att söka 
hjälp. Frustration då kommunikationen med 
vårdpersonalen inte fungerar, de verkar inte 
lyssna, närstående får inte viktig 
information. Lättnad och chock över 
diagnosen. Finansiell oro och problematik. 
Förvåning över patientens ovilja att följa 
behandling. Instabilitet och kris, ilska, sorg, 
förlust, stigma och söka kunskap, 
otillfredsställdhet med psykiatrin och 
personalen. Syskon känner sig bortglömda 
och oälskade. Familjen utvecklar metoder 
att bearbeta systemet. Finna vägar att återfå 
kontroll, både personligt och för patienten, 
copingstrategier utvecklas. Familjen byggs 
upp igen. Familjerna förfinar kunskaper i 
symtomhantering. Stödsystem används: 
psykiatrin, vänner, utbildnings forum. 
Familjerna hjälper andra genom att berätta 
sina erfarenheter. Oro för patientens 
framtid. Deltagarna berättar om förändrad 
attityd, förbättrad kompetens och kapacitet. 
Ny mening och mål som omformat deras 
uppfattning och värderingar. De uttryckte 

I 
K 
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organisering och syntetisering. tillfredställelse och bekvämlighet med 
utvecklingen. 

Möller-
Leim-
kühler, A. 
M. & 
Obermeier, 
M.  
2008, 
Tyskland 

Predicting 
caregiver burden 
in first admission 
psychiatric 
patients 

The aims are to identify 
the most relevant 
predictors of the course 
caregiver burden during 
this period. 

Närståendevårdare till 
deprimerade och schizofrena 
(all data redovisas separat) 
intervjuades tre veckor efter 
patientens första intagning på 
sjukhus, intervjun var semi-
strukturerad, cirka 2 timmar. 
Ett antal frågeformulär fylldes 
i av de närstående hemma. 
Vissa frågeformulär fylldes 
bara i vid starten av studien. 
Uppföljning skedde efter 1 
och 2 år. 

N=85 
(22) 

Objektiv börda är högre än subjektiv börda 
både för närstående till deprimerade och 
schizofrena, bördan är dock högre för 
närstående till schizofrena. Den är högst vid 
insjuknade och sjunker vid uppföljningarna. 
Kvinnor lider mer av patientens sjukdom än 
män på de flesta sätt. Kvarstående symtom 
kan associeras till närståendes stress. 
Patientens funktionsförmåga har koppling 
till subjektiv börda. Förändring av 
närståendes beteende är indikator på 
upplevd börda, förändringen sker oftast 
första året efter patientens första inläggning. 

I 
K, P 

Nyström, 
M. & 
Svensson, 
H. 2004, 
Sverige 
 
 

Lived 
experiences of 
being a father of 
an adult child 
with 
schizophrenia 

Analyze and describe 
lived experiences of 
being a father of an adult 
child with 
schizophrenia. 

Djupgående och undersökande 
intervjuer med fäder till barn 
med schizofreni. Alla 
deltagarna i studien lever med 
sin familj. Intervjuaren ställde 
många vidareutvecklings-
frågor till deltagarna.  
Intervjuerna spelades in på 
band, därefter transkriberade.  
De nedskrivna intervjuerna 
lästes för att försöka få en 
helhetsuppfattning därefter 
gjordes försök att tolka texten 
samt kritiskt granska den, här 
användes teorier. I analysdelen 
gick författarna fram och 
tillbaka mellan delarna i texten 
för att kontrollera att de 
uppfattat rätt budskap. 
Därefter jämfördes allt för att 
hitta gemensamma nämnare 

N=7 
(0) 

Deras livssituation var kaos, de levde i 
förnekelse. Se sitt barn förvandlas. Deras 
egen reaktion av gråt och utmattning. 
Försök att skaffa hjälp till barnet. Vård-
personalens oförmåga att se familjens 
trauma. Förnedring och brist på respekt från 
vårdgivare, ointresse för historik och 
skuldbeläggning av familjen för sjukdomen. 
Fäderna hade en tydligt skadad självbild. 
Oförmåga att ta kontroll. Inledande känslor 
övergick i sorg, mest över en förlorad 
framtid. Oro för barnets framtid. En person 
med schizofreni behöver mycket stöd, 
emotionellt och praktiskt. Fäderna tog 
ansvaret att ordna praktiska. Det hjälpte 
dem bearbetning av sjukdomen. Par-
relationen försämras pga. barnets sjukdom.  
Fruarna anses överengagerade. Få 
uppskattade familjeutbildning. Däremot var 
frivilligorganisation positiv. Fäderna talar 
om vikten av att kunna ”fly” från familj och 

II 
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för att kunna förstå fädernas 
existentiella situation. 

bekymmer, ha andra åtaganden i samhället, 
orka stanna med familjen. 

Quinn, J., 
Barrow-
clough, C. 
& Tarrier, 
N. 
2003, UK 

The Family 
Questionnaire 
(FQ): a scale for 
measuring 
symptom 
appraisal in 
relatives of 
schizophrenic 
patients 

Examined the 
psychometric properties 
of the Family 
Questionnaire (FQ): a 
self-report measure of 
relatives´ perceptions of 
the behaviors and 
symptoms of 
schizophrenic patients in 
terms of three 
dimensions: the 
frequency of symptoms, 
the relatives´ concern 
(primary appraisal) and 
their ability to cope 
(secondary appraisal) 
with the symptoms. 

Deltagare rekryterades dels 
från en annan studie, från den 
lokala sjukhusdatabasen och 
den lokala volontär-
stödorganisationen till familjer 
och deras schizofrena 
familjemedlem.  
FQ skickades ut i tre 
omgångar, först till alla 
deltagare, sedan till de första 
41 som svarat och sedan till en 
annan närstående i samma 
hushåll. 

N=158 
(0) 

Ju mer uttalade symtom personen med 
schizofreni hade, desto jobbigare för den 
närstående. Vid negativa symtom fanns 
signifikant större nedstämdhet och börda 
för de närstående. Antisocialt beteende 
visade sig också påverka coping och den 
objektiva bördan. 

II 
CT 

Stengård, 
E. 2002, 
Finland 

Educational 
intervention for 
the relatives of 
schizophrenia 
patients in 
Finland 

Aims of the intervention 
were to improve 
relatives´ level of 
knowledge about the 
illness, and change the 
level of expressed 
emotions (EE), objective 
burden and 
psychological distress. 

Två typer av utbildningar för 
närstående till schizofrena 
personer erbjöds. En 
utbildning var ”live”-
föreläsare på 8 tillfällen, ett 
frågeformulär fylldes i innan 
första och efter sista tillfället. 
Deltagarnas namn 
antecknades, samt ämnet för 
dagen. Den andra utbildningen 
var videobaserad med 
efterföljande diskussion, 
förkortat frågeformulär fylldes 
i innan första och efter sista 
tillfället. 

N= 
197 
(22) 

Författaren vill jämföra skillnad mellan 
män och kvinnor och mellan ”live”-
föreläsning och videobaserad utbildning. 
Poäng på kunskapstestet i slutet av 
utbildningarna var högre än det i början. 
Denna kunskap var fortfarande intakt efter 
sex månader. Före utbildningen var 48,5 
procent av deltagarna nedstämda, efter 
avslutad utbildning hade denna siffra 
minskat. Även detta ökande välmående höll 
i sig sex månader senare. Deltagare i 
videoutbildningsgruppen visade sig tycka 
informationen var mer användbar i 
praktiken än deltagarna i ”live”-
föreläsningarna. 

I 
CCT 

Ukpong, 
D. 2006, 

Demographic 
factors and 

Examine if some 
demographic factors and 

68 personer (22 men och 38 
kvinnor) med schizofreni 

N=68 
(8) 

Fler välutbildade manliga vårdare tenderade 
att känna större nivå av emotionell 
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Nigeria clinical correlates 
of burden and 
distress in 
relatives of 
service users 
experiencing 
schizophrenia: A 
study from south-
western Nigeria 

symptoms of illness bear 
a relationship with 
burden and distress 
levels in their caregivers 

rekryterades från 
psykiatrienheter, alla hade 
varit sjuka i minst två år innan 
denna forskningskontakt. 
Anhörig vårdare behövde vara 
biologiskt eller via äktenskap 
släkt med patienten. 
Några bedömningsinstrument 
användes. 

otillfredsställelse. Längre duration av 
sjukdomen kunde inte associeras till 
närståendevårdarens otillfredsställelse.  
Ju längre patienten varit sjuk, desto högre 
upplevd börda av närstående. 
Ingen signifikant relation mellan börda eller 
otillfredsställelse av närstående och 
patientens ålder, kön, utbildnings nivå, 
civiltillstånd eller anställning. 

Wancata, 
J., Freidl, 
M., Kraut-
gartner, 
M., 
Freidrich, 
F., 
Matsching, 
T., Unger, 
A., 
Gössler, R. 
& 
Frühwald, 
S. 
2008, 
Österike 

Gender aspects of 
parents´ needs of 
schizophrenia 
patients 

The study intended to 
compare the frequency 
of problems and of 
needed interventions of 
mothers and fathers of 
schizophrenia patients. 
In addition, we planned 
to analyze if fathers 
differ from mothers 
concerning the type of 
problems and the type of 
interventions needed. 
Finally, predictors of 
problems and needs 
among mothers and 
fathers of schizophrenia 
patients were 
investigated. 

Patienten skulle ha schizofren 
diagnos, vara över 16 år, bo 
tillsammans med minst en av 
närståendevårdara eller flera 
gånger per vecka ha personlig 
kontakt med 
närståendevårdaren. Patienter 
som accepterade att föräldrar 
kontaktades, kontaktades båda 
föräldrarna och bara i de fall 
där alla tre accepterade att 
delta fick vara med i studien. 
Huvudinstrumentet som 
användes var ”carers´ needs 
assessment for schizophrenia” 
(CNA-S), ytterligare några 
instrument användes. 

N=312 
(9) 

Av föräldrarna levde fler fäder med en 
partner än mödrarna. Mödrarna 
rapporterade mer kontakt med patienten än 
fäderna. Det mest frekventa problemet för 
båda föräldrar var besvikelse sjukdomens 
kroniska inslag och oro för patientens 
framtid, obearbetade livshändelser samt 
utbrändhet. Mödrarna rapporterade 
signifikant mer problem än fäderna. Mödrar 
rapporterade alltid större behov av 
utbildningar, ibland dubbelt så mycket som 
fäderna. Mödrarna rapporterade även 
signifikant mer problem än fäderna. Mödrar 
visade på problem som var kopplade 
negativt till durationen av patientens 
sjukdom, singelmödrar rapporterade mer 
problem än mödrar med partner. För fäder 
kunde ingen signifikans uppnås. 

I 
P 

 
Östman, 
M., 
Hansson, 
L. & 
Andersson, 
K. 
2000, 
Sverige 

Family burden, 
participation in 
care and mental 
health – an 11-
year comparison 
of the situation of 
relatives to 
compulsorily and 

1. The aim is to 
investigate changes in 
family burden and 
participation in care 
between 1986 and 1997, 
an 11 year perspective.  
2. A further aim is to 
investigate the 

De patienter som valdes ut för 
studien var representativa för 
de som läggs in på piva. Viss 
selektion av patienterna 
gjordes. Lika många 
närstående till tvångs-
omhändertagna som frivilligt 
inlagda valdes ut. Intervjuer 

N1=113 

(13) 

NV1=82 

 

N2=166 

(67) 

NV2=74 

 

Största minskningen av börda var egen 
psykisk ohälsa och eventuellt våld från 
patienten. Negativt påverkad (av 
sjukdomen) relation hade minskat. Fler 
närstående kände egna behov av vård och 
stöd. 77 %, vid båda åren, kände behov för 
egen vård och stöd vilket inte uppfylldes av 
psykiatrin. Närstående till 
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voluntarily 
admitted patients 

relationship between the 
relative´s mental health 
and family burden, 
participation in care and 
need of own support. 

med närstående gjordes cirka 
en månad efter patientens 
inläggning på sjukhus. 
N1=patient till syfte 1. 
NV1=närstående till patient till 
syfte 1. N2=patient till syfte 2. 
NV2=närstående till patient till 
syfte 2. Semi-strukturerade 
fråge-formulär användes. 
Fokus låg på närståendes 
börda, behov av stöd och 
deltagande i vård. 

tvångsomhändertagna patienter visade på 
ökat behov av vård och stöd. På alla 
områden var frekvensen av familjebörda 
signifikant högre bland närstående som 
upplevt personliga mentala hälsoproblem 
och gått så långt att fritid offrats, slutat 
jobba och blivit isolerade och förhindrade 
eget umgänge. Fler närstående med psykisk 
ohälsa upplevde större bekymmer med att 
få patienten inlagd, upplevde otillräckligt 
deltagande i patientens behandling och 
större behov av eget vård och stöd. 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad 
efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


