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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: I takt med att antalet äldre personer i Sverige ökar kommer antalet anhöriga som 

hjälper de äldre i vardagen öka på sikt. Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa har 

själva en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa, och deras sociala situation och ekonomi 

brukar påverkas negativt. Enligt lagstiftningen ska hälso- och sjukvård förebygga ohälsa och 

när det är lämpligt informera hur detta görs. Enligt Travelbees omvårdnadsteori om 

mellanmänskliga aspekter bör alla som är i behov av stöd och hjälp vara i fokus för 

omvårdnad. Eftersom det för närvarande inte finns några strukturerade sätt att uppmärksamma 

livsvillkor och hälsa för anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa avser föreliggande 

studie undersöka om dessa anhöriga bör vara i fokus för eventuella omvårdnadsåtgärder.  

 

Syftet: Att beskriva anhörigas upplevelser av att vara anhörig till en äldre person med psykisk 

ohälsa. 

 

Metod: En kvalitativ studie där nio intervjuer har genomförts med anhöriga till äldre personer 

med psykisk ohälsa. Data har analyserats med konventionell innehållsanalys för att ta reda på 

det manifesta innehållet i de anhörigas berättelser.  

 

Resultat: De intervjuade anhöriga beskriver oftast sin livssituation som mycket jobbig och 

liknar den bland annat vid en katastrof, ett fängelse eller ett helvete. De beskriver hur de 

förhåller sig till sin livssituation, vilket avslöjar att de uppfattar den som sitt eget val, att 

situationen kunde ha varit värre eller att de måste vara starka. De anhöriga beskriver dessutom 

sina upplevelser genom olika känslor och behov, vilket visar deras lidande.  

 

Det som de anhöriga upplever som positivt i sin livssituation är antingen kopplat till den 

sjuke, till de själva eller till instrumentella saker som underlättar deras liv. Det som de 

anhöriga upplever som svårt i sin livssituation är antingen relaterat till bristande kunskap eller 

till deras egna liv avseende såväl fysisk-, psykologisk- som social dimension. En annan del av 

de anhörigas upplevda svårigheter är direkt kopplande till den sjuke närstående eller till andra 

personer i deras omgivning.  

 

Slutsats: Sjuksköterskor som möter anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa är i en 

god position att uppmärksamma dessa personer, ta reda på deras upplevelser och sätta in 

åtgärder som direkt kan vara inriktade på de områden som anhöriga upplever som svåra. 

Sjuksköterskor bör även stärka de områden som framkom som positiva i de anhörigas 

livssituation för att hjälpa dem praktiskt och ge dem stöd att finna mening i deras situation. 

 

Nyckelord: anhörig, äldre, psykisk ohälsa, livssituation, Travelbee. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: As the number of elderly people in Sweden increase, the number of family 

caregivers is also expected to rise. Family caregivers are at risk for depression, and their 

social life and economy is negatively influenced. According to Swedish law the healthcare 

systems should prevent illness and when necessary inform people how to avoid disease. 

Travelbee´s theory “Interpersonal aspects of nursing” considers that nurses should help every 

person who needs help and comfort and not just those who are hospital patients. Since there is 

currently no structured way to draw attention to the living conditions and health for family 

caregivers of elderly people with mental illness, the present study will investigate whether 

these family caregivers should be the focus of any nursing interventions. 

 

Aim: The aim of this study is to explore how family caregivers who care for older family 

members with mental illness experience their situation.  

 

Method: A qualitative study containing nine interviews with family caregivers who care for 

an elderly family member with mental illness was carried out. The content analyses with 

conventional data analyze was done to explore the manifest content of those nine interviews.  

  

Results: The results of the study reveal that family caregivers find their life situation very 

tough and they compare it to a catastrophe, a jail or hell. They reveal how they approach their 

situation when they tell about their experiences and it is common that they see it as their own 

choice, that it could have been worse or that they must be strong to cope with it. They disclose 

their feelings and their needs that show their suffering.  

 

When family caregivers tell about positive aspects of their life situation they focus on 

themselves, on their ill elderly family member or to other aspects that make their situation 

easier. Lack of knowledge and limitations of physical-, mental- and social life are some of the 

things that family caregivers find difficult. Other difficulties that family caregivers experience 

depend on the ill relative with mental illness or on other people in their social network. 

 

Conclusion: All nurses that meet with family caregivers who care for elderly family members 

with mental illness are in good position to notice these people. Nurses should find out about 

life experiences of these family caregivers and carry out nursing investigations focused on the 

areas that family caregivers identify as difficult. Nurses should also strengthen the areas that 

are positive in the family caregiver’s situation to empower them, to help them practically and 

to support them to find meaning in their situation. 

 

Keywords: family caregiver, aged, mental illness, life experience, Travelbee. 
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Som sjuksköterska inom äldrepsykiatrisk verksamhet möter jag ofta anhöriga som följer med 

sina närstående, och som under samtalen när de berättar om den äldre personens psykiska 

problem redovisar en i högsta grad begränsad vardag för egen del. Många anhöriga har fått gå 

ner i arbetstid eller till och med sett det nödvändigt att flytta ihop med sina närstående för en 

kortare eller längre tid för att kunna hjälpa dem bättre. Det finns anhöriga som har berättat om 

isolering eftersom de måste finnas tillgängliga dygnet runt. Andra har berättat hur deras egen 

hälsa har blivit lidande. Till min sorg möter jag även en del patienter som är eller har varit 

anhöriga till en sjuk person eller har varit anhörigvårdare. Vissa av dessa patienter är 

deprimerade och de kan berätta hur de inte har orkat ta hand om sin egen hälsa när de har tagit 

hand om sina närstående hemma. Andra berättar om att de inte får återhämtning under nattetid 

eftersom deras sömn störs av den sjuke, vilket till slut leder till utmattning och nedstämdhet. 

Vissa av patienterna som har varit anhörigvårdare berättar hur de klarade den tuffa situationen 

tills den sjuke närstående dog för att sedan känna att de inte längre fyllde någon funktion, att 

deras vänner hade försvunnit och att de kände ångesten komma allt oftare.  

 

Utifrån min yrkeserfarenhet inom äldrepsykiatrisk öppenvård upplever jag att det finns få 

möjligheter att hjälpa anhöriga. Varje aktuellt besök har fokus på den sjuke individen och det 

finns inga strukturerade möjligheter att erbjuda samtal som skulle handla om de anhörigas 

livssituation eller hälsa. När de anhörigas belastning är uppenbar kan vårdperson, t.ex. 

sjuksköterskor, uppmärksamma att de anhöriga kanske borde söka hjälpa för sin egen del. 

Detta sker dock inte strukturerat utan det ligger på den enskilda yrkesutövarens lyhördhet och 

kunskap. Lyhördhet behövs för att kunna identifiera de anhöriga och kunskap behövs om det 

stöd som finns att tillgå för dem. Trots att anhörigas livssituation inte uppmärksammas på ett 

medvetet och strukturerat sätt inom vården har deras berättelser väckt mitt intresse för den 

livssituation som många av dem har, särskilt de som hjälper en person med psykisk ohälsa.  

 

Äldre personer i dagens Sverige 

 

Inom de kommande 50 år förväntas Sveriges befolkning öka med 22 procent och det finns 

prognoser som säger att andelen äldre personer (65 år och äldre) kommer att växa från de 

nuvarande cirka 19 procent till cirka 25 procent år 2060 (SCB, 2012). Tillsammans med 

förändringar i befolkningsstrukturen förväntas det även att Sveriges invånare kommer att leva 

längre (SCB, 2012). År 2060 förväntas kvinnors medellivslängd ha ökat till 89 år jämfört med 

84 år 2011, och männens medellivslängd förväntas ha ökat till 87 år från att vara 80 år 2011 

(SCB, 2012). I takt med att dödligheten bland äldre personer minskar förväntas även gruppen 

80 år och äldre att bli dubbelt så stor, och antalet personer som uppnår 100 års ålder förväntas 

öka från att vara 1770 personer år 2011 till 8400 personer år 2060, med störst ökning när de 

som är födda på 1940-talet uppnår denna ålder (SCB, 2012). 

 

En av skiljelinjerna för när man anses vara äldre är den som används i statistiska sammanhang 

där man tillämpar den yrkesaktiva åldern och pensionsålder, 65 år, som en gräns mellan de 

olika åldersgrupperna (SCB, 2012; Socialstyrelsen, 2012a). Det kan dock finnas andra gränser 

som till exempel 55 år vilket används i statens folkhälsoinstituts undersökning om hälsa i 

olika befolkningsgrupper där redovisning omfattar åldergruppen 55 till 84 år (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012:01). I rekommendationer för läkemedelsbehandling för äldre personer 

undviker Socialstyrelsen (2010a) att ange några konkreta åldersgränser och istället används 
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uttrycket hög biologisk ålder med förtydligande att detta avser kroppens ålder och inte den 

kronologiska åldern. Karlsson och Mårtensson (2011) uppmärksammar att en av de viktiga 

faktorerna som man måste ta hänsyn till när man pratar om åldrande är hjärnans åldrande. 

Även om åldrandeprocessen har ett individuellt förlopp börjar hjärnans åldrande märkas vid 

65 – 70 års ålder eftersom det är vid 65 års ålder som man kan börja se processer som tyder på 

att hjärnan har åldrats, sjukdomar i hjärnan blir fler och de psykiska sjukdomarna som någon 

kan ha haft tidigare i livet kan få ett annorlunda förlopp (Karlsson & Mårtensson, 2011). 

Perioden då man betraktas som äldre delas ibland in i två perioder - yngre äldre som avser 

åldern mellan 65 och 79 år, och äldre äldre som avser de som har uppnått åldern 80 år och 

äldre (Gulmann, 2003; Berg, 2007). 

Åldrandet 

 

De förändringar som sker med en person fysiskt, psykisk och socialt i samband med att man 

blir äldre påverkar livet och den upplevda hälsan (Berg, 2007). Avseende förändringar i 

kroppens organ karakteriseras åldrande av en långsammare funktion, sämre reservkapacitet 

och försämrad homeostas (Gulmann, 2003), psykologiskt och socialt finns det däremot 

anledning att tala om förändringar som både kan vara positiva och negativa genom att 

personens utveckling fortsätter hela livet ut (Berg, 2007).  

 

Monteso m.fl. (2012) kom fram till att könsspecifika sociala roller kan förbereda oss för olika 

situationer och påverka hur individen reagerar på förändringar under ålderdomen. En 

populationsundersökning visade att när män förlorade sin förmåga att genomföra dagliga 

aktiviteter hade de en större risk för depression än kvinnor (Monteso m.fl., 2012). Samma 

undersökning konstaterade även att män påverkades mer av ensamhet och sin partners 

sjukdom eller död än vad kvinnor gjorde, vilket ansågs kunna förklaras genom att män inte 

var lika förberedda för den nya situationen utifrån de roller som de brukar ha i samhället. Qiu 

m.fl. (2010) undersökte vad som gör att vissa äldre personer blir bundna till sina hem som de 

lämnar högst två gånger per vecka. De kom fram till att oftast blir äldre personer bundna till 

sina hem på grund av fysiska eller psykiska hälsoproblem där de vanligaste är hjärt- och 

kärlsjukdomar, depression och demens.  

 

Law, Laidlaw och Peck (2010) visade att uppfattningen om vad som anses vara normalt 

respektive sjukligt när man blir äldre skiljer mellan åldersgrupper. De gjorde en undersökning 

bland äldre personer med respektive utan depression och kunde konstatera att äldre personer 

oavsett egna depressiva problem ansåg att depression var en oundviklig del av åldrandet. 

Denna åsikt var kopplad till åldern där personer som var äldre än 76 år ansåg att detta var sant 

i högre utsträckning än de som var yngre än 76 år (Law, Laidlaw & Peck, 2010). Även Barg 

m.fl. (2006) uppmärksammar att äldre personer kan ha stereotypa uppfattningar om att vissa 

känslor, till exempel ensamhet, är naturliga vid åldrandet, vilket kan påverka eventuell 

diagnosticering och behandling av depressionssjukdom negativt. 

 

Förutom ovanbeskrivna faktorer som kan påverka diagnostik och behandling av äldre 

personers ohälsa kan även åldrandeprocessen i sig göra det svårt att diagnosticera en äldre 

persons sjukdom, vilket beror på att de kan ha annorlunda symtom på sjukdom än yngre eller 

medelålders personer (Gulmann, 2003). Enligt Cummings och Kropf (2011) är 

åldrandeprocess ännu svårare för de personer som har haft psykisk ohälsa tidigare i livet 

eftersom de behöver hantera samma åldersrelaterade förändringar som alla andra äldre 

personer men de har ofta sämre sociala och ekonomiska resurser samtidigt som de även kan 

ha problem som är utlösta av långvarig psykofarmakologisk läkemedelsanvändning och de 

funktionsnedsättningar som följer med psykiska sjukdomar. 
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Psykisk ohälsa  

Begreppsförklaring 

 

Alla psykiska sjukdomar/störningar kan ge psykiska funktionshinder, vilket innebär att 

personen får svårigheter att utföra dagliga aktiviteter inom olika viktiga livsområden (SOU, 

2006:5). Det finns skillnad mellan psykisk funktionshinder och psykisk funktionsnedsättning 

som tidigare kan ha använts som synonymer men nu differentieras på det sättet att 

funktionshinder avser de begränsningar som en person med funktionsnedsättning har i en viss 

omgivning (Socialstyrelsen, 2012b). I den Nationella psykiatrisamordningens förklaring om 

vad som menas med psykiska funktionshinder förtydligas det att när man använder begreppen 

psykisk sjukdom och psykisk funktionshinder menar man sådana psykiska tillstånd som inte 

har orsakats av någon typ av missbruk eller beroende, psykisk utvecklingsstörning, akut eller 

kortvarig psykiatrisk tillstånd eller demenssjukdom om de inte kompliceras av andra psykiska 

störningar (SOU, 2006:5). I föreliggande studie likställs begreppen psykisk sjukdom, 

psykiska funktionshinder och psykisk funktionsnedsättning med psykisk ohälsa som 

fortsättningsvis används genomgående.  

 

För att förstå en persons funktionsnivå och funktionsnedsättning har Socialstyrelsen (2012c) 

utvecklat ett verktyg som anger sex viktiga livsområden där funktionshinder brukar spegla 

personens behov av hjälp, nämligen: personlig vård och hemliv (innefattar bl.a. att man kan 

sköta sin medicinering, sin personliga vård, sitt hem och måltidssituationer), kommunikation 

och förflyttning (omfattar bl.a. förmåga att använda offentliga transportmedel och IT för 

kommunikation), mellanmänskliga relationer, lärande och utbildning (som bl.a. innefattar 

förmåga att lösa vardagsproblem), arbete, sysselsättning och ekonomi, och det sista viktiga 

livsområdet är samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. 

 

Psykisk ohälsa bland äldre personer 

 

Enligt Stockholms läns landstings Fokusrapport (2005) behöver cirka 25 procent av äldre 

personer i Sverige insatser från vården på grund av någon form av psykisk ohälsa, 15 procent 

av alla äldre personer i ålder 75 år och äldre har dessutom en psykiatrisk diagnos. 

Socialstyrelsen (2008) uppmärksammar samtidigt i sin fördjupade lägesrapport om äldres 

psykiska ohälsa att det kan vara svårt att uttala sig om exakta procentsatser på grund av att det 

kan finnas olika sätt hur man definiera psykisk ohälsa, med eller utan demenssjukdomar, och 

det kan även vara svårt att skilja på psykisk ohälsa och de krisreaktioner som en person kan ha 

i samband med åldrandet. Enligt Karlsson och Mårtensson (2011) är diagnoskriterierna vid 

psykisk ohälsa inte anpassade till äldre personer som kan ha en annorlunda symtombild än 

yngre. Beroende på vilken definition, vilka diagnoser och vilken population man har valt att 

titta på får man olika resultat av hur vanligt det är att äldre personer har en viss typ av psykisk 

ohälsa (Fokusrapport, 2005; Karlsson & Mårtensson, 2011). Man kan dock påstå att det är 

vanligt att äldre personer har psykiska sjukdomar där de vanligaste diagnoserna är depression, 

ångest och psykos, samt suicid som brukar uppmärksammas som ett tecken på äldre personers 

psykiska ohälsa (Fokusrapport, 2005). Enligt Gulmann (2003) finns det två huvudsakliga 

orsaker varför psykisk ohälsa blir vanligare bland äldre personer, dels kan de psykiska besvär 

som man har haft tidigare i livet öka och dels är vissa sjukdomar som demens vanligare under 

åldrandet.  

 

Att det kan vara svårt att diagnosticera och uppskatta äldre personers psykiska hälsa 

framkommer även av den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (Statens 

folkhälsoinstitut 2012:1) som visar att äldre personer i åldern 65 år och äldre använder 
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ungefär lika mycket antidepressiva medel som personer i andra åldergrupper men i den här 

åldersgruppen är det procentuellt färre än i andra åldersgrupper som uppger nedsatt psykisk 

välbefinnande eller självmordstankar det senaste året. Utan att förtydliga närmare uppger 

dock oftast de äldsta deltagare i åldersgruppen 75-84 år att de har dålig eller mycket dålig 

hälsa (Statens folkhälsoinstitut 2012:1).  

 

Gulmann (2003) uppmärksammar att när man talar om psykisk ohälsa bland äldre personer är 

det viktigt att se dess nära samband med den fysiska hälsan eftersom fysisk ohälsa kan bidra 

till psykisk ohälsa och vice versa. Äldre personer med psykisk ohälsa har större samsjuklighet 

än äldre utan psykisk ohälsa, och under åldrandet påverkas det sociala livet av psykisk ohälsa 

på ett mer dramatiskt sätt än vad det gör för yngre personer med psykisk ohälsa (Gulmann, 

2003). Cummings och Kropf (2011) som har beskrivit hur ålderdomen påverkas av psykisk 

ohälsa uppmärksammar att äldre personer med psykisk ohälsa inte ska ses som en homogen 

grupp eftersom de olika psykiska sjukdomarna och besvären påverkar livet på olika sätt. Berg 

(2007) uppmärksammar att individer i hela denna åldersgrupp är mycket olika varandra vad 

gäller deras åldrande fysiskt, psykiskt och socialt. Äldre personer med psykisk ohälsa har 

däremot samma åldersrelaterade problem som andra i samma åldersgrupp, vilket kan bli 

otillräckligt uppmärksammat av den psykiatriska vården (Cummings & Kropf, 2009). Detta 

var en slutsats av Cummings och Kropf (2009) som i en studie kunde konstatera att cirka 70 

procent av äldre personer med psykisk ohälsa hade behov som inte blev tillgodosedda.  

 

Schulz, Martire och Klinger (2005) uppmärksammar att det är viktigt att vårdgivare förstår de 

svårigheter som anhöriga kan ställas inför när de hjälper sina sjuka närstående eftersom de är 

just anhöriga som ofta hjälper till att genomföra behandling vid psykisk ohälsa. Antingen 

genom direkt tillhandahållande av mediciner eller genom en daglig kontakt med sina äldre 

närstående blir anhöriga avgörande om behandlingen för den äldre personen ska vara effektiv 

(Schulz, Martire & Klinger, 2005). Ett gott samarbete mellan anhöriga, vårdgivare och 

intresseorganisationer förespråkas för att äldre personers behov som beror på naturlig 

åldrande och på psykisk ohälsa ska kunna tillgodoses tillfredställande (Cummings & Kropf, 

2009).  

 

Allmänt om anhöriga till äldre personer 

 

Socialstyrelsen (2012c) uppmärksammar att termen anhöriga och närstående, som enligt 

definitionen betecknar en person som man själv anser att man har en nära relation till, inte 

används konsekvent. I föreliggande studie används Nationella kunskapscentrum Anhöriga 

(NkA) förklaring av dessa två termer, nämligen att anhörig är den person som vårdar eller 

stödjer en närstående, vilket innebär att närstående är den person som är i behov av stöd 

(NkA, 2012), i föreliggande studie en äldre person med psykisk ohälsa. 

 

Nio procent av Sveriges invånare som är i ålder 55 år och äldre är anhörigvårdare eller 

omsorgsgivare vilket enligt NkA:s definition innebär att de hjälper sin partner respektive 

någon äldre familjemedlem eller nära äldre vän i dennes hem flera gånger i veckan (NkA, 

2011). I föreliggande studie används ordet anhöriga för att både omfatta anhörigvårdare och 

omsorgsgivare, och syftar på dessa nio procent av alla personer som är 55 år eller äldre. 

Eftersom det finns olika definitionerna om vad som menas med en anhörig, anhörigvårdare, 

omsorgsgivare och närstående kan forskningsresultat bli svåra att jämföra och olika studier 

inom området kan ge motsatta resultat (Erlingsson, Magnusson & Hanson, 2010).  

 



 

5 

 

Trots de olika begrep som används finns uppskattningar om att i Sverige utför anhöriga 75 

procent av den hjälp som äldre personer är i behov av (Sand, 2010) och att det är anhörigas 

insatser som gör att sköra äldre personer kan bo kvar hemma istället för att flytta till särskilda 

boenden (Bond m.fl., 1999). Att anhöriga är en förutsättning för att äldre personer ska kunna 

bo kvar hemma trots sjukdom konstaterades även i Karlsson, Edberg, Westergren och Rahm 

Hallbergs (2008) studie. De kom fram till att alla personer i åldern 65 år och äldre kunde delas 

in i tre stora grupper: de friska äldre personer som bor hemma, de äldre personer som är 

mycket sjuka och inte har några anhöriga och som följaktligen bor på särskilda boenden, och 

en tredje grupp äldre personer som var mycket sjuka men som hade en sammanboende person 

och insatser från vården, vilket gjorde att de kunde bo kvar hemma. Anhörigas betydelse 

avslöjas även i äldre personers självskattningsenkäten Hälsa på lika villkor (Statens 

folkhälsoinstitut 2012:1) som visar att de personer i åldern 55-84 år som är ensamboende i 

högre utsträckning uppger att de har använt lugnande mediciner och sömnmediciner. 

 

De är oftast en partner eller en dotter som hjälper en skör äldre person (Sand, 2010; Bond 

m.fl., 1999) och den vanligaste åldern för en anhörig är 45 – 65 år (Sand, 2010). Anhöriga 

som hjälper en sjuk äldre närstående kan vara relativt ensamma eftersom det oftast är en 

person som huvudsakligen hjälper en äldre sjuk person oavsett om det finns andra personer i 

dennes nätverk eller ej (Bond m.fl, 1999). Även om det finns lite forskning om 

förvärvsarbetande anhöriga till äldre personer (Sand, 2010) finns det studier som visar att de 

anhöriga som är partner till den sjuke äldre personen och själva är äldre uppger att de är 

mindre nöjda med sin livskvalité än de som är yngre (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 

2009). Samtidigt finns det studier som visar att det även kan finnas positiva saker förknippade 

med att vara anhörig som t.ex. att anhöriga kan känna att det är tillfredställande att hjälpa eller 

att den som hjälper och får hjälp kommer närmare varandra (Winquist, 2011).  

 

Anhörigas hälsa och behov 

 

Alla anhöriga som vårdar en annan person, oavsett varför den sjuke behöver hjälp, har ökad 

risk för dödlighet, ökad risk för stress och störd nattsömn som bidrar till att deras fysiska och 

psykiska hälsa kan försämras (Erlingsson, Magnusson och Hansson, 2010). Socialstyrelsen 

(2008) uppmärksammar även att anhöriga påverkas av en närståendes psykiska ohälsa genom 

att deras ekonomi och sociala liv begränsas. Neri m.fl. (2012) konstaterar i en kartläggning 

om särskilda riskfaktorer för anhöriga som själva är äldre personer att låg inkomst kan vara en 

riskfaktor för depression, att vara kvinna och ha dåligt socialt stöd kan öka risken för 

samsjuklighet och att männen vars sociala roller och dagliga aktiviteter förändras kan vara i 

riskzonen för isolering. En teoretisk förklaring för anhörigas risk för psykisk ohälsa föreslås 

av Monin och Schulz (2009) som ser det som möjligt att exponering för sina närståendes 

lidande gör att anhöriga genom sådana mekanismer som empati, härmande och betingad 

inlärning själva kan uppleva liknande känslor som den sjuke personen, vilket i sin tur gör att 

de riskerar egen ohälsa.  

 

Undersökningar som har kartlagt vilka insatser anhöriga uppskattar i allmänhet har visat att 

avlösning brukar uppskattas (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2009; Winquist, 2011) även 

om Stolts, Udén och Willman (2004) konstaterar att det kan vara oklart om anhöriga gynnas 

av avlösning och på vilket sätt insatsen ska erbjudas. Oavsett varför anhöriga hjälper en 

närstående person kan de behöva information, någon att tala med, få bekräftelse och 

ekonomisk ersättning (Winquist, 2011; Stolts, Udén & Willman, 2004). Att träffa andra 

anhöriga som är i liknande situation kan vara ett alternativ för att anhöriga ska minska 

isoleringen och lära sig av varandras erfarenheter (Stolts, Udén & Willman, 2004). När Salin, 
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Kaunonen och Åstedt-Kurki (2009) undersökte hur anhöriga till äldre personer bemästrade de 

svårigheter som de möter kunde det konstateras att den mest framgångsrika tekniken var att få 

ett alternativt perspektiv på hur man ser på den vårdande relationen. I en kunskapsöversikt om 

anhöriga som förvärvsarbetar konstateras dock att det finns lite kunskap och forskning om 

dessa anhöriga och deras behov för stöd, vilket kan ha bidragit till att de kan sakna relevanta 

stödinsatser (Sand, 2010). 

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa  

 

Enligt Socialstyrelsens (2008) fördjupade lägesrapport om äldres psykiska ohälsa är det svårt 

att uttala sig om något exakt antal anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa. Dels beror 

det på de tidigare beskrivna svårigheterna kring definitioner av begreppen psykisk ohälsa, 

äldre och anhöriga som gör skattningen svår, och dels på grund av att det finns lite forskning 

kring just de anhöriga som hjälper en äldre person med psykisk ohälsa (Socialstyrelsens, 

2008). Schulz och Sherwood (2008) lyfter fram att det är anhöriga som ger den sjuke äldre 

personen mest hjälp och stöd, och utgör på detta sätt en stor resurs för hälso- och sjukvården, 

vilket enligt deras åsikt gör anhöriga till en angelägen målgrupp att studera och stödja. Även 

Socialstyrelsen (2008) poängterar att anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa är en 

utsatt grupp vars livsvillkor det finns lite kunskap om, vilket gör att dessa anhöriga bör 

uppmärksammas mer. 

 

Cummings och Kropf (2011) poängterar att de behov och svårigheter som äldre personer med 

psykisk ohälsa möter även kommer av de förändringar som sker vid naturligt åldrande, därför 

behöver de oftast hjälp både från formella vårdgivare och anhöriga. Scazufca, Menezes och 

Almeida (2002) har kunnat konstatera att anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa har 

en belastning som liknar den som brukar rapporteras av anhöriga till personer med demens, 

vilket tydliggör att den äldre personens psykiska ohälsa är en viktig källa till anhörigas ångest. 

Leinonen, Korpisammal, Pulkkinen och Pukuri (2001) undersökte partners till personer med 

demens (en grupp med och en grupp utan främst kognitiv påverkan) och med depression, och 

de kunde konstatera att de olika anhöriggrupperna behöver studeras närmare. Författarna 

visade att de anhöriga vars partner hade demens utan kognitiva symtom rapporterade den 

största belastningen och de anhöriga som hade en partner med depression uppgav samma 

belastning som de anhöriga vars partner hade demens med främst kognitiva symtom. Inget 

samband kunde ses mellan upplevd belastning och den anhöriges eller den sjukes ålder men 

däremot fanns det ett samband mellan den sjukes funktionsnivå och anhörigas belastning och 

det kunde iakttas att anhöriga som själva hade sämre psykiska hälsa uppgav mer belastning 

(Leinonen, Korpisammal, Pulkkinen & Pukuri, 2001). Scazufca, Menezes och Almeida 

(2002) diskuterar att anhörigas upplevelse av belastning eventuellt kan påverkas av deras 

närståendes sjukdomsförlopp och de framtidsutsikter som man tror det finns för sjukdomen.  

 

Den forskning som finns om anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa omfattar studier 

om uteslutande diagnosen depression och visar i dessa sammanhang att anhörigas 

självupplevda livskvalitet (Sewitch, McCusker, Dendukuri & Yaffe, 2004), psykiska hälsa 

(González, Romero, López, Ramírez & Stefanelli, 2010; McCusker, Latimer, Cole, Ciampi & 

Sewitch, 2007; Sewitch, McCusker, Dendukuri & Yaffe, 2004) och omfattning av 

hjälpinsatser tidsmässigt och ekonomiskt (Langa, Valenstein, Fendrick, Kabeto & Vijan, 

2004) och anhörigbörda (Martire, Schulz, Reynolds, Karp, Gildengers & Whyte, 2010) är 

tydligt kopplad till den äldre närståendes depression. González, Romero, López, Ramírez och 

Stefanelli (2010) uppmärksammar att även om den äldre personen med depression kan ha ett 

större socialt nätverk är det oftast en eller två anhöriga som engagerar sig mest. Jeon (2003) 

föreslår att sjukvårdspersonal borde samarbeta med anhöriga som finns närmast den sjuke 
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äldre personen för att åstadkomma det gemensamma målet att få den sjuke med depression ta 

sina mediciner, och samtidigt kan sjukvårdspersonal ge stöd till anhöriga vilket på sikt kan 

även hjälpa den sjuke äldre personen. Sewitch, McCusker, Dendukuri och Yaffe (2004) går 

ett steg längre och uttrycker att anhöriga till äldre personer med depression borde screenas för 

psykisk ohälsa när de har kontakt med sjukvårdspersonal för sina närståendes del för att 

upptäcka deras eventuella behöva för psykosocial hjälp. Cummings och Kropf (2011) 

påminner dock att personer med olika psykiatriska diagnoser har olika behov som inverkar på 

den relationen som anhöriga och den sjuke närstående har, vilket borde studeras mer. 

Lagstiftning och vårdens insatser för anhöriga 

 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kapitel 5, 10 § står det att det är kommuner genom 

socialnämnden som ska erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående på grund av 

dennes långvariga sjukdom, funktionshinder eller på grund av att personen är en äldre person, 

vilket innebär att det stöd som erbjuds i varje kommun kan vara utformat olika. Enligt 

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 (Socialstyrelsen, 2010a) 

ska en allmän screening för depression och ångestsyndrom genomföras inom primärvården. 

Av rekommendationer ur nationella riktlinjer kring depression och ångestsyndrom som riktar 

sig till patienter och anhöriga (Socialstyrelsen, 2010b) framgår det tydligt att anhöriga till 

personer med depression eller ångest bör erbjudas utbildning av hälso- och sjukvården. 

 

Erlingsson, Magnusson och Hanson (2010) föreslår i en kunskapsöversikt om anhörigvårdares 

hälsa att alla familjer och särskilt de som är i början av att vara anhöriga borde erbjudas 

hälsostödjandesamtal som bland annat kan reda ut anhörigas föreställningar om sin roll och 

den hjälp som finns att få. Cummings och Kropf (2009) uppmärksammar att anhöriga särskilt 

bör informeras om det hur psykisk ohälsa påverkar vardagen under åldrandet för att de olika 

behov som äldre personer kan ha blir tillgodosedda. Även Martire, Schulz, Reynolds, Karp, 

Gildengers och Whyte (2010) förespråkar stöd och utbildning till anhöriga men mest för att 

minska på deras börda som är relaterad till deras närståendes psykiska ohälsa. Förutom behov 

att utbilda anhöriga om sjukdomen och sin roll tillägger Schulz, Martire och Klinger (2005) 

att anhöriga även bör tränas i problemlösning som kan vara kopplad till vardagliga problem 

beroende på den sjukes beteende och känslor som uppkommer i de olika situationerna mellan 

anhöriga och närstående. Sand (2002) påminner att anhöriga som saknar information och är 

oroliga kan motverka den sjuke närståendes rehabilitering genom att vara för beskyddande. 

 

Ewertzon (2010) lyfter att många anhöriga tycker att det finns brister i det stöd de får både 

vad gäller formell kunskap och vad gäller stödjande bemötande, och att de skulle vilja känna 

sig mer delaktiga i den närståendes vård. Denna synpunkt stöds av Schulz, Martire och 

Klingers (2005) översikt av evidensbaserade interventioner för anhöriga till psykogeriatriska 

patientgrupper där de konstaterar att sådana interventioner saknas även om depression är 

bland de vanligaste psykiatriska sjukdomarna bland äldre personer. De hittade däremot 41 

studier om interventioner för anhöriga till personer med demens och 10 studier för anhöriga 

till personer som hade fått stroke. Redan för mer än tio år sedan gjorde Faison, Faria och 

Frank (1999) en studie bland anhöriga till kroniskt sjuka äldre personer, och kunde då 

konkludera att sjuksköterskor som i omvårdnadssituationer jobbar med hela familjerna har 

möjlighet att minska anhörigas belastning genom att de kan bedöma den miljön där 

omvårdnad genomförs och tillämpa primärpreventiva åtgärder gentemot anhöriga. De menar 

att sjuksköterskan kan utöva sin roll som ”advokat” för anhörigas del och genom att de 

tillämpar omvårdnadsåtgärder kan de stärka anhörigas förmåga att bemästra de olika 

situationer som kan bli svåra. Även Tabloski (2010) uppmärksammar att en av de rollerna 

som gerontologisjuksköterskorna bör ha är att vara patienters och deras anhörigas ”advokat”, 
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vilket går hand i hand med att sjuksköterskor inom gerontologi uppmanas ge stöd till 

patienters familjer. 

Teoretisk ansats 

 

Som teoretisk ansats i föreliggande studie används Travelbees (1971) omvårdnadsteori om 

mellanmänskliga aspekter. Den här teorin har valts på grund av att dess tungpunkter anses 

sammanfalla med det som förespråkas av både en personcentrerad omvårdnad och av svensk 

lagstiftning inom Hälso- och sjukvården. Personcentrerad omvårdnad sätter bl.a. individens 

upplevelser i centrum och stödjer individens möjligheter att påverka sin hälsa så mycket som 

möjligt (Edvardsson, 2010), vilket i sin tur stämmer väl överens med lagstiftning inom Hälso- 

och sjukvården (SFS 1982:763) som tydligt poängterar vikten av individens integritet, 

delaktighet och självbestämmande i vården. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) i 2 c § 

säger även att hälso- och sjukvården ska förebygga ohälsa och när det är lämpligt upplysa 

personer om hur man gör det. 

 

Enligt Travelbee (1971) syftar omvårdnaden till att förebygga eller bemästra stress som 

antingen är relaterad till sjukdom eller lidande på grund av andra orsaker, och om så behövs 

ska omvårdnaden även vara inriktad på att hjälpa individen att hitta mening i det som sker. 

Travelbee (1971) menar att patienten som är i fokus för omvårdnaden inte behöver vara den 

traditionella patienten på sjukhuset utan bör ses som alla individer som är i behov av vård, 

hjälp och stöd från andra människor som är i position att erbjudan sådan hjälp. Ur Kirkevolds 

(2000) beskrivning av denna teori framgår det att när omvårdnad ges är hjälpen inte inriktad 

på just en person utan på dennes familj eller till och med hela samhället.  

 

Lidande är ett annat viktigt begrepp för Travelbee (1971) som förklarar att alla människor 

upplever lidande just på grund av att de är människor, och att individens upplevelse av stress 

är det som leder till lidande som lika väl kan bero på fysiska som emotionella förluster. Enligt 

den analysen som Wadesten och Carlsson (2003) gör av Travelbees teori framkommer det att 

svåra upplevelser som involverar lidande även kan innebära en möjlighet för individens 

personliga utveckling. Travelbee (1971) är samtidigt tydlig med att sjuksköterskans uppgift är 

att hjälpa personen att finna mening utan att sjuksköterskans påtvingar den andra vad en sådan 

mening skulle kunna vara. Travelbee (1971) poängterar att sjuksköterskans roll är att hjälpa 

de personer som är i behov av vård, hjälp eller stöd att bevara hopp och om personen upplever 

hopplöshet är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa återfå hopp. Kommunikation är det medlet 

som förespråkas för att nå de mål som är viktiga i omvårdnaden (Travelbee, 1971). 

Omvårdnadsprocessen består följaktligen av fyra steg: först ta reda på hur personen upplever 

en viss erfarenhet, utifrån det bör individens omvårdnadsbehov bedömas, för det tredje bör det 

fastställas vad individen vet och till sist ska det identifieras vilken typ av information 

personen saknar och vad hon/han skulle vilja veta (Travelbee, 1971).  

 

Problemformulering 

 

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa och deras livssituation uppmärksammas inte 

inom vården på ett strukturerat sätt. Detta trots att det finns vetskap om att deras liv kan 

påverkas negativt av att de är anhöriga och trots att det är konstaterat att det finns lite kunskap 

om deras livsvillkor. Med utgångspunkt i Travelbees teori om omvårdnadsprocessen och dess 

första två steg avser föreliggande studie undersöka anhörigas livssituation utifrån deras egna 

upplevelser. Detta för att kunna bedöma om anhöriga är i behov av omvårdnad. 
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Studiens syfte var att beskriva anhörigas upplevelser av att vara anhörig till en äldre person 

med psykisk ohälsa. 

Frågeställningar 

 

1) Hur upplever anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa sin livssituation? 

2) Vad beskriver anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa som positivt i sin 

livssituation? 

3) Vad beskriver anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa som negativt i sin 

livssituation? 

 

Metodval 

 

En empirisk studie med kvalitativ ansats har gjorts för att på ett systematiskt och reflekterande 

sätt öka förståelsen för en frågeställning (Malterud, 2001) som i föreliggande studie är hur 

anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa upplever sin livssituation. Intervjuer 

bedömdes som den mest lämpade bland kvalitativa datainsamlingsmetoder och genomfördes 

med anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa för att få deras beskrivning av hur de 

upplever sin livssituation (Polit & Beck, 2012). 

Genomförande av studien 

 

Studien gjordes inom ramen för projektet ”InterACTION – Samordning kring äldre personer 

med psykiska funktionshinder och deras anhöriga.” Det är ett treårigt projekt som består av 

fyra delprojekt och den här studien genomfördes som en fördjupning inom delprojekt två som 

syftar till att ta fram kunskapsprogram för äldre personer med psykisk ohälsa och deras 

anhöriga. Projektet ”InterACTION” hade fått godkännande från Regionala 

etikprövningsnämnden i Göteborg, Dnr: 370-11. Ett tillstånd från verksamhetschefen inom 

landstinget där studien genomfördes har inhämtats, brevet till verksamhetschefen finns som 

bilaga IV. 

 

Datainsamling 

 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebär att det ställdes öppna 

frågor som inbjuder att berätta mer (Gillham, 2008) och att eventuella följdfrågor växte fram i 

dialogen mellan intervjuaren och respondenten (DiCiccio-Bloom & Crabtree, 2006). 

Robertson och Hale (2011) uppmärksammar vikten av att det uppstår en förtroende relation 

under intervjun, vilket i en intervju med en äldre person kan ske genom att de berättar 

livshistorier där de har vävt in svar på intervjufrågor. Även Hydén (1997) skriver att 

berättelsen av upplevelser som blir synlig genom ett fördjupat samtal kan tydliggöra hur en 

persons uppfattar och förklarar sin livssituation. För att få en djupare förståelse av ens 

upplevelser och erfarenheter bör man enligt Kiefer (2007) tillåta att personen som studeras 

berättar ingående och förklarar fritt, vilket sker genom att en så naturlig samtalsmiljö som 

möjligt skapas. För att möjliggöra att deltagare skulle känna trygghet under intervjun 

tillämpades flexibel inställning kring val av plats och tid för intervjutillfället. I vissa fall 

genomfördes intervjun hemma hos respondenten, i andra fall på dennes arbetsplats eller i 

anslutning till den. Tidpunkten för intervjun valdes utifrån respondentens önskemål. Den 

SYFTE 

METOD  
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längsta intervjun pågick i 69 minuter, den kortaste i 29 minuter, i genomsnitt pågick 

intervjuerna i 46 minuter. 

 

Efter den första sammanställningen av intervjufrågor genomfördes två pilotintervjuer. Enligt 

Gillham (2008) är det viktigt att testa om personer förstår frågorna och att de svar som 

genereras svarar mot studiens syfte. Den första pilotintervjun resulterade i att formuleringen 

av frågorna gjordes om och en fråga som inbjöd att berätta mer lades till som inledningsfråga. 

Efter den andra pilotintervjun gjordes inga väsentliga ändringar i intervjufrågorna. De 

genomförda pilotintervjuerna inkluderades inte i resultatanalysen. Intervjumallen omfattande 

alla frågor som ingick i intervjun bifogas som bilaga I. Den föreliggande studiens resultat 

bygger på de svar som inhämtades under hela intervjun men som uttryckligen motsvarade 

studiens tre aktuella frågeställningar.  

 

Urval 

 

Ett strategiskt urval användes som metod för rekrytering med målsättning att få maximalt stor 

variation av de deltagare (Patton, 2002). Det enda exklusionskriterium som tillämpades var att 

anhöriga som hade haft en vårdkontakt med sjuksköterskan som genomförde föreliggande 

studie inte tillfrågades om deltagandet. I enlighet med den kvalitativa metodiken var antalet 

deltagare relativt litet men målsättningen var att de skulle vara talföra personer som kunde ge 

mycket information (Polit & Beck, 2012). Rekrytering av deltagare skedde under perioden 

april-augusti 2012, och de personer som inkluderades i urvalet valdes i samråd med ansvarig 

överläkare utifrån vilka erfarenheter som ansågs behövas för att svara på studiens 

frågeställningar (Malterud, 2001). De intervjuade personerna representerar erfarenheter där 

deras äldre närstående hade olika typer av psykisk ohälsa, de hade haft besvär olika länge, de 

hade behövt hjälp olika länge och de befann sig i olika skede av sin sjukdom. De intervjuade 

anhöriga hade olika relationer till den äldre personen, de bodde i olika kommuner, de hade 

olika åldrar, olika kulturella bakgrunder samt olika yrkeserfarenheter. Den valda metodiken 

för urvalet av deltagare innebär att rekrytering av nya deltagare avslutades när nya deltagare 

inte tillförde någon ny kunskap (Polit & Beck, 2012).  

 

Alla deltagare rekryterades genom ett äldrepsykiatriskt team som är verksamt i ett större 

landsting i Sverige med upptagningsområde av flera kommuner. När anhöriga tillfrågades om 

deltagandet i studien gjordes det genom att patienten och dennes anhörig informerades om 

studien och kunde välja om de ville få mer information om den. Om de ville få mer 

information fick de den både muntligt och skriftligt. Efter cirka en vecka blev de uppringda 

och tillfrågades om intresse att delta, vilket gav ytterligare möjlighet att ställa frågor om 

studien. Alla deltagare gavs möjlighet att avsluta sitt deltagande när som helst utan närmare 

förklaring. Informerat samtycke inhämtades från alla deltagare innan intervjun. Det 

informationsbrev och samtyckesformulär som användes bifogas som bilaga II och III. 

 

Information om den undersökta gruppen 

 

Studiens resultat bygger på intervjuer med nio personer som alla var anhöriga till äldre 

personer med psykisk ohälsa. Fem av de intervjuade personerna var kvinnor, fyra män. De 

intervjuade personerna har varit kvinnliga och manliga partners, döttrar, söner eller ingifta 

familjemedlemmar. Den yngsta personen som intervjuades var 39 år och den äldsta 86 år. 

Några av dem har varit ensamma som anhöriga och några har haft andra personer i deras 

närhet som också har varit aktivt involverade som anhöriga. Fem personer bodde tillsammans 

med den äldre personen (en av dem hade förälder-barn relation). De fanns anhöriga som hade 
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behövt hjälpa sin närstående på grund av deras psykiska ohälsa sedan cirka tjugo år tillbaka, 

de som hade fått mer problem för mellan tio och tre år tillbaka och de som kommit i kontakt 

med psykiatrin det senaste året.  

 

Respondenterna bodde i fem olika kommuner. Merparten av anhöriga var svenskar men en 

person hade bakgrund i ett annat skandinaviskt land och två person hade rötterna i 

utomeuropeiska länder. Fem av de intervjuade personerna var yrkesverksamma. 

Respondenterna representerade olika typer av yrkeskategorier bl.a. frisör, forskare, politiker 

och växeloperatör.  
 

De äldre personerna vars psykiska ohälsa föranledde kontakt med de intervjuade anhöriga var 

mellan 69 och 86 år gamla, med en medelålder på 76,4 år. I sju av fallen var det en äldre 

kvinna som hade haft kontakt med ett äldrepsykiatriskt team. Dessa personers psykiska besvär 

var i olika skeden vid intervjun, från en akut sjukhusinläggning inom psykiatrisk slutenvård 

till ett lugnt uppföljningsskede. Personernas psykiska besvär var huvudsakligen i form av 

depression och oro eller ångest men även aggressivitet, vanföreställningar, bipolärsjukdom, 

sömnstörning och tidigare suicidförsök. 

 

Information om bortfallet 

 

Nitton patienter tillfrågades om de tillåter att kontakt tas med deras anhöriga. Sjutton personer 

godkände detta. Nio personer av dessa ville medverka vid en intervju. Av de åtta personer 

som valde att tacka nej till deltagandet var fem personer partners (fyra fruar och en make), tre 

var barn (två söner och en dotter). Som anledningar för att inte vilja delta angavs antingen 

tidsbrist eller så uttryckte de anhöriga att de klarar sin situation bra och därför inte vill/ inte 

har behov av att prata om det. 

 

Dataanalys 

 

För att kunna fokusera på det som de intervjuade personerna berättar spelades alla intervjuer 

in och transkriberades för bearbetning (Polit & Beck, 2012). Transkriberingen gjordes primärt 

av en professionell transkriberare som tydligt markerade om något ord i intervjun var svårt att 

höra. Transkriptionen som gjordes strax efter inspelningen lyssnades igenom av intervjuaren 

för att vid behov korrigera och komplettera texten. Tidigare samarbete med den konkreta 

transkriberaren möjliggjorde att vissa etablerade rutiner kunde tillämpas för att säkerställa 

trovärdig transkribering som till exempel att transkriberaren markera de ord som eventuellt 

var oklara.  

 

En manifest innehållsanalys av insamlad data genomfördes för att finna svar på hur anhöriga 

till äldre personer med psykisk ohälsa upplever sin livssituation. Enligt Graneheim och 

Lundman (2003) är kvalitativ innehållsanalys av manifesttyp en lämplig metod om man vill ta 

reda på det uppenbara innehållet i data som har samlats in med kvalitativa metoder som 

observationer, berättelser eller som i den föreliggande studien genom intervjuer, om man gör 

en latent innehållsanalys tolkar man textens budskap och betydelse. Kvalitativ innehållsanalys 

är en metod där subjektiva tolkningar förekommer enbart för att systematiskt klassificera 

datamaterialets innehåll genom koder och tema (Hsieh & Shannon, 2005). DiCiccio-Bloom 

och Crabtree (2006) uppmärksammar dock att i kvalitativ forskning påbörjas databearbetning 

redan under datainsamlingen genom att intervjuaren påbörjar skapa en förståelse för de 

aktuella forskningsfrågorna och den aktuella urvalet av deltagare som sker fortlöpande.  
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För att ta reda på det uppenbara (manifesta) innehållet av anhörigas berättelser användes 

metoden konventionell innehållsanalys för databearbetning, vilket enligt Hsien och Shannon 

(2005) är ett av tre sätt hur man kan genomföra en innehållsanalys på vid sidan om riktad 

innehållsanalys och summerande innehållsanalys. Den konventionella innehållsanalysen 

används oftast när ett visst fenomen ska beskrivas, och har en fördel av att man väljer koder 

direkt ur deltagarnas utsagor istället för att försöka applicera förutbestämda koder (Hsieh & 

Shannon, 2005). Analysprocessen följde tydliga förutbestämda steg där den analyserade 

texten först läses i sin helhet för att få en översiktsbild, sedan lästes texten ord för ord och de 

ord och meningar som bedömdes svara på studiens syfte markerades (Hsieh & Shannon, 

2005). I enlighet med författarnas anvisningar gjordes sedan en första analys som inkluderade 

spontana idéer och tankar, och när processen fortsatte utkristalliserades koder ur texten. 

Graneheim och Lundman (2003) kallar den här processen för kondensering och abstraktion 

eftersom den syftar till att korta ner texten så att huvudbudskapet återstår som sedan får en 

representativ kod ur själva texten. Som nästa steg i analysprocessen byggdes kategorier och 

subkategorier av de olika koderna (Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim & Lundman, 2003). 

Varje kategori definierades så att de koder som ingick i den var lika internt men exkluderande 

mot andra kategorier, vilket gjorde att varje kod enbart ingick i en enda kategori, och ingen av 

koderna uteslöts om det inte fanns en lämplig kategori (Graneheim & Lundman, 2003). Ett 

eller fler exempel ur varje kategori valdes sedan för att representera studiens resultat (Hsieh & 

Shannon, 2005). Några exempel hur databearbetning gick till väga speglas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på databearbetning 

 
Delta-

garens 

kod 

 

Citat 

 

Kondenserat 

text 

 

Kod 

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

Fråge-

ställning 

1 Men jag kan inte kräva att 

hon satsar lika mycket som 

jag gör för att det är ju ett 

val som jag själv har gjort 

och jag ska ändå vara 

tacksam för att hon finns. 

Anhörig 

upplever att 

man har gjort 

ett val och att 

det finns 

positiva saker i 

det. 

Eget val Situationen 

är ett eget 

val 

Förhållnings

-sätt 

1 (Hur 

anhörig 

upplever sin 

livs-

situation) 

5 … känslan av att man som 

anhörig verkligen kan 

hjälpa till, men det är 

mycket man inte kan hjälpa 

till också men man kan ju 

alltså finnas där i alla fall 

och lura ut henne på det 

ena och det andra. 

Anhörig 

upplever att 

det är positivt 

att kunna hjälp 

sin närstående. 

Hjälpa en 

annan 

person 

Fokus på den 

äldre 

närstående 

Det positiva 

i livs-

situationen 

2 (Vad 

anhöriga 

upplever 

som positivt 

i sin livs-

situation) 

4 Ja alltså det [relationen] 

påverkas på det viset att 

man inte längre är 

jämbördig va. Alltså man 

tappar en kontakttråd kan 

man säga i och med att 

man inte kan kommunicera 

på samma nivå längre, det 

är det, och det är väldigt 

betydelsefullt. 

Anhörig 

upplever att 

relationen 

mellan 

makarna inte 

längre är 

jämbördig. 

För-

hållandet 

påverkas 

negativt 

Existentiella 

svårigheter 

Svårigheter 

som är 

relaterade till 

den äldre 

personen 

3 (Vad 

anhörigs 

upplever 

som svårt i 

sin livs-

situation) 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Under hela arbetsprocessen med den föreliggande studien togs hänsyn till de rådande etiska 

riktlinjerna och de fyra grundläggande etiska principerna: icke-skada principen, autonomi 

principen, göra gott principen och rättviseprincipen (NNF, 2003). Vid ämnesvalet togs göra 

gott principen i beaktning och det beslut som gjordes var att studien förväntas bidra med ny 

kunskap om anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa, vilket kan resultera i ökad 

förståelse och bättre stöd för den här gruppen anhöriga i framtiden. Icke- skada principen 

bedömdes och det beslutades att deltagarna inte förväntades ta någon skada av den 

genomförda studien där de ombeddes att berätta om sin livssituation. Alla deltagare erbjöds 

möjlighet att vid behov ta kontakt med sjuksköterskan som genomförde studien för ytterligare 

samtal eller stödkontakt. 

 

Autonomi och självbestämmande principen beaktades under datainsamlingen genom den 

aktuella rekryteringsprocessen som redovisas under datainsamlingen. Informationen som gavs 

om studien vid rekrytering av deltagare utformades i enlighet med etikprövningsnämndens 

anvisningar om information till forskningspersoner (Etikprövningsnämnden, 2012). Detta 

innebar bland annat att vid rekrytering informerades potentiella deltagare att deltagandet i 

föreliggande studie var helt frivillig och att varken deras egen eller deras närståendes 

vårdkontakt skulle påverkas av deras beslut att delta eller ej. Detta ansågs dessutom minimera 

maktpositionen, vilket skulle kunna göra att anhöriga hade känt sig tvungna att tacka ja till 

deltagandet. För att ytterligare minska maktpositionen tillfrågades enbart de personer som inte 

hade haft någon vårdrelation med sjuksköterskan som genomförde studien.  

 

Enligt anvisningar kring dokumentation för informerat samtycke (Polit & Beck, 2012) 

inhämtades det från alla deltagare innan intervjun. Under pågående intervju säkerställdes 

deltagarnas anonymitet genom att de inte tillfrågades om deras namn vid inspelningen av 

intervjun. Under transkriptionen och analysen av datamaterialet var deltagarna avidentifierade 

och ett kodsystem användes. Deltagarnas konfidentialitet säkrades genom att ingen obehörig 

hade tillgång till det insamlade datamaterialet. Ur det datamaterialet som användes under 

arbetets gång framgick det aldrig vem den talande personen var utan enbart deltagarnas kod. I 

enlighet med riktlinjerna som framkom i etikprövningsnämndens beslut kring studien 

”InterACTION – Samordning kring äldre personer med psykiska funktionshinder och deras 

anhöriga” förvaras det avidentifierade datamaterialet i ett låst plåtskåp i arkivet på den 

arbetsplatsen där föreliggande studie genomfördes. Kodlistan förvaras åtskilt från 

datamaterialet. När datamaterialets resultat presenteras sker det på gruppnivå men med vissa 

representativa citat som inte ger möjlighet att avslöja deltagarnas identitet. 

 

Forskningsetiska aspekter, bland annat rättviseprincipen, beaktades även vid databearbetning 

då alla svar som motsvarade föreliggande studiens frågeställningar användes i resultat oavsett 

dess innebörd. Graneheim och Lundman (2003) menar att när databearbetning sker med 

innehållsanalys sker det alltid en viss nivå av tolkning eftersom den som läser texten gör en 

tolkning genom sin tidigare kunskap. Detta uppmärksammas och minimeras genom en tydlig 

beskrivning av hur processen vid databearbetning genomfördes.  

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Malterud (2001) tydliggör att inom kvalitativ forskning ligger inte studiens validitet i 

möjlighet att replikera samma studie precis på samma sätt. Man talar enligt Graneheim och 

Lundman (2004) istället om studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  
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Patton (2002) skriver att den kvalitativa studiens trovärdighet inte beror på antalet deltagare 

utan på det hur mycket information deltagarna har kunnat generera och på vilket sätt 

analysprocessen har genomförts, vilket gör att urvalets storlek kan anses vara tillräcklig när 

nya deltagare inte tillför någon ny information. Studiens trovärdighet stärks även genom en 

tydlig beskrivning av databearbetningsprocessen som illustreras med exempel (Graneheim & 

Lundman, 2004). Hsieh och Shannon (2005) skriver att användning av en viss analysmetod 

eller ett system för hur man kodar text ökar resultats trovärdighet eller validitet. 

 

Tillförlitligheten utifrån Graneheim och Lundman (2004) handlar om att data som samlas in 

inte ändras under tiden när studien genomförs, vilket har uppfyllts genom att alla deltagare 

fick svara på samma frågor som följde en förutbestämd frågeguide. Enligt Malterud (2001) 

gynnas den kvalitativa studiens kvalitet av att den som jobbar med dataanalys har en öppenhet 

och ett kritiskt förhållningssätt till datamaterialet. I den här studien införlivades det genom att 

man inte utgick från en tidigare teori eller en förutfattad mening om de svar som intervjuerna 

skulle kunna generera utan texter användes som utgångspunkt för analys som skedde enligt en 

konkret metod. För att öka studiens tillförlitlighet presenteras resultat med representativa citat 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Vad gäller överförbarheten av data säger Malterud (2001) att ingen studie oavsett vilken 

metod man har använt kan komma fram till resultat som är universella, men genom en tydlig 

metodbeskrivning kan man komma fram till hur överförbara de kan vara. En tydlig 

beskrivning av urvalet, datainsamlingen och dataanalysen har gjorts för att underlätta läsarnas 

bedömning angående överförbarhet av studiens resultat (Malterud, 2001; Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Enligt Malterud (2001) påverkar inte forskarens förutfattade meningar studien negativt om 

dessa idéer medvetandegörs. I den aktuella studien finns hypotetiska idéer som bygger på 

forskning i ämnet och som redovisas i studiens bakgrund om att anhöriga till äldre personer 

med psykisk ohälsa har en komplicerad livssituation som upplevs på olika sätt beroende på 

vem den aktuella personen är. 

 

Hur anhöriga uttrycker sig när de beskriver upplevelsen av sin livssituation 

 

När anhöriga beskriver hur de upplever sin livssituation använder de olika uttrycksformer. 

Anhöriga använder antingen allegorier eller ord som uttrycker intensitet av en viss upplevelse. 

Här måste nämnas att de anhörigas berättelser avslöjade att upplevelsen av sin livssituation 

skiftade över tid och beror på hur många psykiska symtom den äldre närstående personens har 

för tillfället. Flera av de anhöriga jämförde en svårare period som hade passerats med hur det 

var nu, medan andra enbart refererade till nutid. De allegorier som de anhöriga använde för att 

beskriva upplevelsen av sin livssituation var: en katastrof, ett riktigt helvete, en annan vardag, 

sjukvårdare på heltid, att vara drabbad, kaos eller som en anhörig sa: 

 

… jag vet inte, jag sa någon gång att det är som att sitta i fängelse… 

(Respondenten nr 2) 

 

Flera anhöriga gjorde även en jämförelse av sin situation med hur det är när man tar hand om 

ett barn.  

RESULTAT 
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Det känns ibland, många gånger och många gånger t.o.m. värre än att ha hand 

om en fyraåring…(Respondenten nr 1).  

 

Anhöriga använder även olika adverb som beskriver intensiteten av deras upplevelse. 

Förutom att en anhörig upplevde att det är ju inte så betungande egentligen beskrev andra 

anhöriga sin livssituation med orden: väldigt jobbigt, jättejobbigt, tufft, jäkligt tufft, väldigt 

tungt, väldigt väldigt jobbig, fruktansvärt jobbigt, otroligt jobbigt, det har varit svårt, … 

ganska hemskt (snyft).. det som hände… Så här kunde  det låta: 

 

… jag är mycket förvirrad kan jag säga genom att det var nytt sjukdomstillstånd 

efteråt har jag förstått som var som sagt helt okänt för mig men som var mycket 

traumatisk… (Respondenten nr 7)  

Hur anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa upplever sin livssituation 

 

När anhöriga berättar hur de upplever sin livssituation beskriver de olika saker som kan delas 

in i tre kategorier:  

 

 Hur anhöriga förhåller sig till sin livssituation 

 Känslor som visar hur anhöriga mår i sin livssituation 

 Behov som anhöriga upplever i sin livssituation.  

 

Dessa kategorier bestod av flera underkategorier som sammanförde flera olika koder. I tabell 

2 framställs den uppdelning som förklaras mer ingående med representativa citat direkt 

efteråt.  

 

Tabell 2. Hur anhöriga upplever sin livssituation 

Kategori Subkategori Koder 

 

Hur anhöriga 

förhåller sig till 

sin livssituation 

Situationen är ens eget val Eget val, trivs med att hjälpa, det finns 

ingen annan, den andra i första rummet, att 

se en mening, min roll är viktig. 

Situationen kunde ha varit 

värre 

Acceptans, tydligt avgränsade 

sjukdomsperioder, engångsföreteelse, det 

kunde ha varit värre. 

Man måste vara stark Att vara fast, att behöva vara stark. 

  

Känslor som visar 

hur anhöriga mår 

i sin livssituation 

Känslor som indikerar att 

anhöriga saknar något 

Att vara isolerad, maktlöshet, att inte 

kunna överblicka, avsaknad av klarhet/ 

uppskattning/ intresse från vården, 

övergivenhet, att vara avvikande. 

Känslor som indikerar att 

anhöriga har för mycket av 

något 

Krav och måsten, skuldkänslor, ansvar, 

utsatthet, bundenhet, irritation, stress, 

besvikelse, osäkerhet, oro. 

Positiva känslor Trygghet, ”Inte så besvärligt”. 

  

Behov som 

anhöriga upplever 

i sin livssituation 

Praktiska behov:  ”Att vardagen fungerar”, praktisk behov. 

Emotionella behov:  Delaktighet, möjlighet att överblicka 

genom mer kunskap eller delaktighet, att 

känna hopp, att få tillåta sina känslor, att 

få stöd från sitt nätverk, prata med andra i 

nätverket eller andra anhöriga. 
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Hur anhöriga förhåller sig till sin livssituation: 

 

Anhörigas förhållningssätt till sin livssituation kunde delas in i tre större grupper: livssituation 

som ett eget val, uppfattning att det hade kunnat vara värre och en upplevelse av att man 

måste vara stark. 

 

Eget val 

Flera anhöriga såg sin situation som något som de själv har valt: 

 

Det är ju ett val som jag själv har gjort och jag ska ändå vara tacksam för att hon 

finns. (Respondenten nr 1) 

 

De kunde också uttrycka att de trivs med att hjälpa, att de inte såg att någon annan kunde göra 

det de gjorde eller att de sätter sin närståendes väl i första rummet. Anhöriga kunde även 

förklara sitt val genom att de såg en särskild mening i det de gjorde som till exempel att man  

ger tillbaka det man själv har fått tidigare eller att man ser sin särskilda roll som anhörig: 

 

Jag brukar tänka så här, så länge han lever och mår bra så ger det mig allt. Jag 

har honom hellre levande än död, och då får jag ta allt vad det innebär. Så är det, 

och jag hade inte ställt upp om inte han hade ställt upp för mig så mycket som han 

gjorde under min uppväxt ... (Respondenten nr 3) 

 

… jag är ganska säker på att man inte fångar upp alla de här nyanserna … det 

gör man bara som närstående eller nära vän eller nära släkting… (Respondenten 

nr 7) 

 

Det kunde ha varit värre 

Det fanns anhöriga som förklarade hur de med tiden har lärt sig att acceptera den nya 

livssituationen och de som såg tydliga avgränsade sjukdomsperioder där de kunde koncentrera 

sig på nuet och förklara att allt var normalt efter förbättringen. Någon uttryckte det som att allt 

hade återgått till det vanliga livet även om det hade varit jobbigt tidigare. Det fanns anhöriga 

som kunde berätta om perioden då deras närstående mådde psykiska dåligt som en 

engångsföreteelse och säga att de har nu lämnat det som varit bakom sig. Andra anhöriga 

kunde resonera kring att det hade kunnat vara värre om den egna vardagen hade påverkats 

mer eller så kunde de helt skilja på vardag och känslor genom att säga:  

 

Jag vet inte, det har inte påverkats så där väldigt mycket utan vi har ju kvar de 

vänner vi hade tidigare och familjen är kvar och alltså det är ju… Det har ju inte 

påverkats utan allt är ju som vanligt kan man säga på något vis, det är ju inte 

någon större förändring egentligen… (Respondenten nr 8) 

 

Man måste vara stark 

Det fans en anhörig som upplevde känslan av att vara fast i situationen och flera anhöriga 

uttryckte att de behöver vara starka eller att det är viktigt att vara stark i situationen:  

 

… det gäller att vara stark, men det är mycket …(Respondenten nr 3) 
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Känslor som visar hur anhöriga mår i sin livssituation: 

 

Hur deltagare upplever sin livssituation framkom genom deras olika utsagor om sin 

livssituation och de känslor som de beskrev när de pratade om den. Tre större grupper av 

känslor kunde urskiljas. Anhöriga beskrev antingen känslor som indikerade att de saknade 

något för att uppleva sin livssituation som bra eller så beskrev de känslor som indikerade att 

något var för mycket för att livssituationen skulle upplevas som bra. Enbart en anhörig 

berättade om känslor som var positiva.  

 

Känslor som indikerar att anhöriga saknar något för att uppleva sin livssituation som bra: 

Den här subkategorin representeras av sådana känslor som att känna sig isolerad, maktlös och 

uppgiven på grund av att man inte kan överblicka situationen, som den här respondenten sa: 

 

… man är så upptagen i den situationen man lever i att man inte ser några 

utvägar… (Respondent nr 1) 

 

Anhöriga uttryckte även att de saknade klarhet kring sin närståendes diagnos, att de saknar 

uppskattning, att de saknar intresse och att de saknar förståelse från vårdgivarnas sida. De 

kunde dessutom känna övergivenhet: 

 

… ingen har liksom brytt sig om mig ett dugg alltså… (Respondenten nr 4) 

 

Det fanns även flera anhöriga som saknade känsla av samhörighet med andra vilket uttryckte 

sig genom att de upplevde att de är avvikande eller extrema i jämförelse med andra anhöriga:  

 

Jag ... tror inte det är så många procent anhöriga som är engagerade som jag är 

kan jag säga. (Respondenten nr 3) 

 

Känslor som indikerar att anhöriga har för mycket av något för att uppleva sin livssituation 

som bra: 

Den här subkategorin representeras av sådana känslor som att anhöriga upplever krav och 

måsten, skuldkänslor, ansvar, utsatthet, bundenhet, irritation, stress och besvikelse som t.ex.: 

 

… att livet kunde bli så här liksom, det kom nog som en chock för oss allihopa helt 

enkelt. (Respondenten nr 5) 

 

Anhöriga beskrev även att de upplever sin livssituation fylld med osäkerhet och oro: 

 

… jag var ju väldigt förvirrad i början och jag .. jag var förtvivlad många gånger, 

hur skulle det här sluta i och med att hon var så negativ så det är lätt att det 

smittar av sig på den andra personen också, på mig… (Respondenten nr 7) 

 

Positiva känslor: 

Det fanns en anhörig som uttryckte känsla av trygghet som var kopplad till dels kunskap som 

fanns genom yrkeskunnandet och dels genom stöd från nätverket: 

 

… jag tycker jag har det rätt bra och jag känner mig trygg genom det och de 

beslut jag har tagit tillsammans med min bror. (Respondenten nr 6) 
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Det fanns även en anhörig som hade antingen svårt att förstå sina känslor eller svårt att 

erkänna dem, men som valde tycka att livssituationen inte är så besvärlig:  

 

... mor är väl inte så besvärlig kanske eller?... när jag inte erkänner att hon är det 

kanske … det är mer jobbigt för henne naturligtvis, förutom att man ska upp och 

arbeta sedan dagen efter, men... (Respondenten nr 9) 

 

Behov som anhöriga upplever i sin livssituation: 

 

När anhöriga beskrev hur de upplever sin livssituation speglade deras berättelser dels deras 

praktiska behov och dels deras emotionella behov. Anhöriga hade behov av att vardagen 

fungerar och behov av praktisk hjälp men deras berättelser visade även att de hade olika 

emotionella behov som till exempel ett behov av att vara delaktig i sin närståendes vård, 

behov av att kunna överblicka situationen, vilket dels kunde ske genom delaktighet och dels 

genom att man lär sig mer om sjukdomen och sin närstående. De hade även behov av hopp 

och behov av att tillåta sina känslor. Flera anhöriga uppmärksammade hur viktigt deras 

nätverk var för dem, vilket avslöjade behov av att känna stöd från sitt nätverk och ha 

möjlighet att prata med antingen andra personer i sitt nätverk eller andra anhöriga:  

 

… skulle man vara själv då är det nog, blev på ett annat sätt om jag vore 

ensamstående och inte hade Lars då, så då är det klart, då blir det ju tuffare… så 

det bygger nog på att man har människor runtomkring sig. (Respondenten nr 9) 

 

Väldigt viktigt, mycket viktigt, min grannfru t.ex. har, hon är sjuksköterska och 

har bekanta också som har drabbats av det här och liksom får bekräftat att ja det 

är så det är som man själv befarar, men... det är viktigt att ha någon som har gått 

igenom det… (Respondenten nr 7) 

 

En anhörig uppmärksammade att det finns ett större behov av hjälp vid akuta situationer som 

till exempel om ens närstående har gjort ett suicidförsök. 

 

Vad anhöriga upplever som positivt i sin livssituation 

 

Det fanns anhöriga som inte kunde se något positivt i sin livssituation. De anhöriga som 

upplevde att det fanns något positivt i deras livssituation fokuserade antingen på själva 

livssituationen eller på mer instrumentella saker d.v.s. det som de upplevde som hjälp i deras 

livssituation. När de berättar om själva livssituationen fokuserade de antingen på det positiva 

hos den äldre personen, på de gemensamma mellan dem eller på sig själva.  

 

Fokus på den äldre närstående: 

 

När anhöriga berättade om vad de upplevde som positivt i deras livssituation fanns de en 

person som lyfte fram att det enda positiva var att den närstående levde. Det fanns en anhörig 

som uppmärksammade att det var positivt när en förbättring av den sjuke närstående kunde 

märkas och två anhöriga upplevde det som positivt att kunna hjälpa en annan människa: 

 

Ja, man kan hjälpa en människa förstås som behöver en, det är väl det positiva, 

och när det är nedåt så behöver hon verkligen hjälp. (Respondenten nr 6) 
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Fokus på det gemensamma: 

 

De positiva sakerna som kan betecknas ha fokus på det gemensamma handlade t.ex. om att 

anhöriga berättade om mer regelbunden kontakt med den sjuke närstående när kontakten inte 

upplevdes som belastning. Anhörig som såg sjukdomsperioden som något passerat kunde se 

det positiva i och med att de tillsammans hade tagit tag i saker och ting som man hade 

avvaktad med innan den andre fick psykisk ohälsa. Men det positiva kunde även vara en 

förändrad kvalitet i relation med den närstående: 

 

… nu har vi kommit varandra ändå närmare för nu kan hon säga vad hon tänker 

och vad hon känner även om det är lite… sjukt ibland också. (Respondenten nr 5) 

 

Fokus på sig själv: 

 

Anhöriga ansågs ha fokus på sig själva när de beskrev det positiva i sin livssituation och valde 

till exempel att lyfta fram att det kunde kännas som en förtjänst för deras ansträngningar när 

den närstående började må bättre eller att de kände sig stärkta av situationen det vill säga de 

kände sig starka på grund av att den andre var svag. En an anhöriga berättade om upptäckten 

att man hade blivit mer ödmjuk i förhållandet till den andre: 

 

Jag har nog blivit mycket mer ödmjuk och lite försiktigare med vad jag säger, 

kroppsspråk o.s.v. Som i alla äktenskap, vi kan ha jobbiga diskussioner och ja… 

säga dumma saker alltså, men det [är] lättare idag … man har förståelse för vad 

man får göra och vad man inte får göra, ödmjukhet, ja. Så hoppas att jag har 

blivit bättre på det här. (Respondenten nr 7) 

 

Andra saker som upplevdes som positiva i de anhörigas livssituation: 

 

Anhörigas upplevelser av det positiva i sin livssituation handlade även om instrumentella 

saker eller det de uppmärksammade som hjälp vilket oftast var andra personer i deras nätverk 

eller professionella inom psykiatrisk vård. Det upplevdes som positivt att antingen ha andra 

personer i sin närhet för att få tillbaka energin som behövs för att orka med livssituationen, för 

att få möjlighet att prata och få avlastning eller prata för att förstå situationen bättre: 

 

… det ju bra att vara två anhöriga, för då kan vi liksom pejla med varandra och 

även ... ja mamma då, kan bolla med två. Få två input, det är otroligt bra både för 

mig och min bror och varandra (Respondenten nr 6) 

 

Flera anhöriga uppmärksammade den professionella kontakten med vårdgivare som något 

positivt i deras livssituation. De upplevdes som positivt om man hade en kontinuerlig kontakt 

med samma läkare och att hela familjen blev uppmärksammad inom vården. Den 

professionella vårdkontakten kunde även göra att anhöriga kände att de kunde lämna ifrån sig 

ansvaret eller att det var vårdgivare som bidrog till avgörande förändringar i anhörigas 

livssituation. Så här berättade en anhörig: 

 

Det är väl hemskt att säga att den som har hjälpt mig i min situation är väl det 

som har hänt att hon har gått och brutit sitt ben här och ramlat och var på 

sjukhuset … Då blir en plan eller vårdplan för henne så att man får lite ordning, 

man får prata igenom det med olika instanser, det är väl det som är det mest 

positiva tycker jag som har hänt nu. (Respondenten nr 2) 
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Vad anhöriga upplever som negativt i sin livssituation 

 

När anhöriga berättade om vad de upplever som svårt i sin livssituation skildrade de 

svårigheter som är relaterade till dem själva, svårigheter som är relaterade till deras äldre 

närstående som har psykisk ohälsa eller till andra personer i deras omgivning. 

 

Svårigheter i anhörigas livssituation som är relaterade till dem själva: 

 

I den här subkategorin sammanförs anhörigas berättelser om de begränsningar som de 

upplevde i deras sociala liv, deras känslor, okunskap eller den egna hälsan som påverkades av 

den aktuella livssituationen. Koderna som framträdde ur anhörigas berättelser kunde delas in i 

svårigheter i en fysisk, psykisk och social dimension, samt okunskap. 

 

Fysisk dimension: 

Anhöriga kunde känna sig trötta och stressade i sin livssituation, vilket bidrog till sämre hälsa 

i form av till exempel ökade sömnsvårigheter. Det fanns även anhöriga som hade märkt att de 

drabbades av fler sjukdomar än vad de annars brukade göra: 

 

… jag tror, jag vet ju inte riktigt men under våren reagerat, har varit sjuk tre 

gånger, jag brukar aldrig vara sjuk annars, infektioner, jag fick lunginflammation 

i februari, jag fick problem med en tå plötsligt, jag fick en urinvägsinfektion alltså 

det så där bara pang pang liksom så då … kan jag tänka att ja det kanske var ett 

sätt att reagera på det, jag vet inte… (Respondenten nr 8) 

 

Psykisk dimension:  

Flertal av de intervjuade anhöriga pratade om hur svårt det kändes för dem att inte kunna 

påverka det som sker med deras närstående. Det fanns anhöriga som kände osäkerhet kring 

hur de ska agera gentemot sin sjuka närstående, vad som är rätt och fel. Anhöriga uttryckte 

besvikelse för mottgångar och för utebliven förbättring. Det nämndes en känsla av maktlöshet 

när man inte kan påverka hur den sjuke gör och mår. Så här kunde anhörigas frustration och 

känsla av otillräcklighet och hjälplöshet uttrycka sig:  

 

… när man inte kan göra någonting som gör att man förbättrar det här trots att 

man har gjort vad man har kunnat, det är en viss frustration. (Respondenten nr1) 

 

Hela den sommaren var ju oerhört kämpig med alla de här symtomen, med alla 

de här nederlagen att det aldrig blev förändring och jag måste säga att det var 

deprimerande för mig också all den där osäkerheten när man liksom inte får 

något gensvar, inget feedback på det och man känner sig rätt hjälplös. 

(Respondenten nr 7) 

 

Anhöriga tyckte även att det var svårt när deras liv begränsades men de kände samtidigt 

ansvar att hjälpa på det sätt som de gör. Någon uttryckte att det kändes som att livet 

stannar upp. De talade om sorgen när psykisk ohälsa har förändrat deras närstående så 

mycket att de känner att den personen har försvunnit. Flera anhöriga talade om stress 

och att de kunde känna sig jagade. Stressen kunde bland annat vara kopplad till att 

anhörig fick lära sig många nya praktiska saker i vardagen som de inte hade behövt göra 

tidigare. Känsla av oro förekom i flera anhörigas berättelser och var kopplad till känslan 

av osäkerhet kring hur deras närstående egentigen mår, hur de kan tolka deras symtom 
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rätt. Bland de olika känslorna som speglade vad anhöriga upplevde som svårt i sin 

livssituation framträdde även ambivalensen inför sina känslor: 

 

Samtidigt man tänker jag hur ser den här framtiden ut alltså? Ska jag behöva 

vänta tills hon dör för att kunna få tid för mig själv eller tänka på mig? Och 

samtidigt – hur kan jag tänka så? Det känns så jämnt – hur kan jag tänka så? … 

Då blir det en ständig konflikt i tankar och känslor... (Respondenten nr 1) 

 

Flera anhöriga sa att de inte hade tid för sin egen hälsa och fritid. Det fanns även flera 

anhöriga som kände att deras egen psykiska hälsa påverkades negativt att den aktuella 

livssituationen. En person berättade så här: 

 

… man har fått en slänga av en deppighet själv om man ska uttrycka sig lite 

fyrkantigt så är det väl så att man har blivit lite nedstämd i alla fall utav det hela, 

det har man ju blivit. (Respondenten nr 4) 

 

Social dimension: 

Anhöriga upplever det som svårt när deras sociala liv påverkas negativt när de måste ta hand 

om sina närstående. De fanns anhöriga som upplevde att de hade fått nya roller, flera anhöriga 

berättade om att de saknade tid tillsammans med sina andra familjemedlemmar som till 

exempel sin pojkvän, sina barn eller syskon. Så här berättade två anhörig: 

 

Man tappar all kontakt med de bekanta och vänner man hade … sociala livet är 

dött nu, helt och hållet, så det är fruktansvärt jobbigt. För att gå iväg till jobbet … 

känns nästan som semester, för då går man ifrån det här. (Respondenten nr 1) 

 

Jag har ju knappt tid med min partner p.g.a. det här. Han får ju lida jättemycket. 

Vi träffas ju inte som man gör normalt att man kommer direkt efter jobbet för att 

jag måste åka till pappa. (Respondenten nr 3) 

 

Okunskap: 

Flera av de svårigheter som anhöriga beskrev i sin livssituation kunde härledas till brist på 

kunskap. Anhöriga kunde sakna kunskap om psykiska symtom för att identifiera att det är det 

som deras närstående lider av, de kunde saknas kunskap om var man söker information om 

psykisk ohälsa och var man söker hjälp, hur man kommer i kontakt med psykiatrisk vård och 

vad man gör vid akuta psykiska problem. Okunskap om sjukdomen och dess uttryck hos den 

äldre personen kunde göra det svårt att överblicka situationen och anhöriga kunde ha svårt att 

förstå hur de ska agera gentemot den sjuke i vardagen. 

 

… trots att hon är min mamma så är det ju liksom så svårt att bedöma om hon är 

bara glad och på eller om hon är liksom för mycket, det är jättesvårt, det är det 

som är utmaningen liksom… (Respondenten nr 6) 

 

… alltihopa går så småningom ut på, ja vem det än är så ”stå på dig” och stå på 

dig och se till att du gör som ja .. se till att du får den ledighet, se till att du 

kommer bort o.s.v. men hur gör man det? (Respondenten nr 2) 
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Svårigheter i anhörigas livssituation som är relaterade till den äldre personen: 

 

De svårigheter som anhöriga berättade om som var relaterade till den äldre personen som 

hade psykisk ohälsa handlade dels om konkreta svårigheter i vardagen och dels om mer 

existentiella svårigheter. De praktiska svårigheterna var till exempel att anhöriga begränsades, 

att de inte kunde göra vissa saker eller att de inte tilläts visa sina känslor (t.ex. glädje). Det 

uppgavs som svårt av anhöriga om de inte kunde resonera med den äldre personen och att den 

äldre personen inte följde de råd som anhöriga kom med. Det var även jobbigt för anhöriga att 

hantera sina närståendes psykiska symtom som till exempel ångestattacker eller när de 

behövde följa med till akuten. Anhöriga upplevde det som svårt när den äldre personen 

saknade sjukdomsinsikt och när de behövde anpassa sitt sätt att vara. 

 

Hon är ju så svartsjuk och tror och inbillar sig en massa saker och det där är så 

besvärligt för det går inte att tala om hur det är att hon förstår att det bara är 

fantasier… (Respondenten nr 2) 

 

… ta inga upphetsande diskussioner eller var trygg, var glad, var positiv, och 

förmedla det också. Det är svårt många gånger men … jag tror att det är viktigt. 

(Respondenten nr 7) 

 

De mer existentiella svårigheterna som var kopplade till den sjuke äldre personen handlade 

om oförutsägbarheten med psykiska symtom, svårigheter att förstå hur psykisk dåligt den 

andra mår, att anhöriga kunde sakna uppskattning och förståelse för deras behov från den 

sjukes sida samt att den äldre personens psykiska ohälsa påverkade deras relation negativt. Så 

här berättade en anhörig vars närstående hade gjort ett suicidförsök: 

 

… inte visste jag att han skulle ge sig iväg och … det hade jag ingen aning om, 

alltså hur vet man det? Det vet man ju inte.. nej.. (Respondenten nr 8) 

 

Om man säger känslomässigt, det är ju det där sorgliga i det hela är att man 

noterar.. det intellektuella det blir ju liksom att det är tråkigt att man inte kan nå 

henne, det känslomässiga att man ser hur hon förfaller, det är ju fruktansvärt 

alltså. (Respondenten nr 4) 

 

Flera anhöriga uppmärksammade att det kändes svårt att se sina närstående lida och att det var 

svårt att inte se någon ljusning i deras psykiska mående. 

 

… det är ju det som kanske är det primära naturligtvis hur det ska gå och man ser 

att hon lider och att hon inte kommer tillbaka till normala funktioner och sånt där 

utan tvärtom tacklar av. (Respondenten nr 4) 

 

Andra personer i omgivningen: 

 

Anhöriga uttryckte att även andra personer kunde bidra till svårigheter i deras vardag. Det 

kunde kännas svårt för anhöriga när de inte kände förståelse från andra personer i sin 

omgivning. Antingen var det arbetskamrater som inte förstod varför den anhörige offrar sig, 

eller så var det andra anhöriga i den egna familjen som inte hjälpte till tillräckligt, vilket 

gjorde att den anhörige kunde känna sig utlämnad: 
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... det är väldigt tråkigt att jag är den enda bland alla syskon som ställer upp på 

honom över huvud taget, så är det. (Respondenten nr 3) 

 

Förutom andra personer i det egna nätverket kunde även kontakt med vården bidra till 

svårigheter för anhöriga. Det fanns anhöriga som saknade bra kontakt och samarbete med den 

äldre personens vårdgivare, så här berättade en anhörig: 

 

... det här är det viktiga att man blir bemött som en viktig informationskälla, för 

det är jag ju. Jag är den enda människa som har sett hennes utveckling och även 

om man är lekman så kan jag ju se hur hon har förändrats och vad det är för 

moment som är viktiga som man inte kan s.a.s. bara titta på henne och få vetskap 

om utan man måste använda mig som källa helt enkelt och det saknar jag 

verkligen. (Respondenten nr 4) 

 

Metoddiskussion 

 

Urvalet 

 

Det positiva med ett strategiskt urval som användes som urvalsmetod var möjligheten att 

rekrytera anhöriga med olika bakgrund och olika erfarenheter där deras äldre närstående hade 

olika typer av psykisk ohälsa, anhöriga hade olika relationer till sin äldre närstående (partner, 

barn, ingift familjemedlem), de bodde i olika kommuner och hade olika åldrar.  Samtidigt 

förutsätter ett strategiskt urval att deltagarna ska samtycka att delta i en intervju vilket innebär 

att det finns de anhöriga som tackar nej till deltagandet eller det som inte nås. Ett exempel kan 

vara de anhöriga som aktivt avstår från att bli involverade i den äldre personens vårdkontakt 

med vårdgivare inom psykiatrin eller de anhöriga vars närstående inte vill att de ska 

involveras i deras vård eller informeras om studien. Det fanns flera anhöriga som tackade nej 

till deltagandet i studien, vilket också kan göra att vissa erfarenheter som hade kunnat vara 

viktiga inte blev kända.  

 

Även det faktum att urvalet inkluderade de anhöriga vars äldre närstående hade pågående 

vårdkontakt med ett äldrepsykiatriskt team kan problematiseras. Det kan finnas anhöriga till 

äldre personer med psykisk ohälsa som inte har kontakt med psykiatrin. Det finns äldre 

personer med psykisk ohälsa som medvetet har avböjt psykiatrisk vårdkontakt, de äldre 

personer som inte känner till att de kan ha haft den här kontakten och de äldre personer som 

kanske har andra vårdkontakter som delviss ersätter den psykiatriska vårdkontakten som till 

exempel de äldre personer som bor på särskilda vård- och omsorgsboenden. Anhöriga till 

dessa äldre personer kan ha en annorlunda livssituation som skulle kunnat ha varit intressant 

att beskriva. Det finns dock svårigheter att identifiera dessa anhöriga. I föreliggande studien 

beslutades det att de anhöriga vars äldre närstående har en pågående vårdkontakt med 

äldrepsykiatrin motsvarar målgruppen bäst och ett godkännande från etiknämnden söktes för 

att studera just dessa anhöriga. För att medvetandegöra de anhöriga som avböjde från 

deltagande beskrivs den gruppen kortfattat under resultat, under information om bortfallet. 

 

Datainsamling med intervjuer 

 

Fördelen med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att intervjuer ger möjlighet 

att svara på studien syfte som var att ta reda på anhörigas upplevelser av sin livssituation. 

DISKUSSION  
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Nackdelen med intervjuer som metod är att de personer som kan tänka sig att medverka måste 

avsätta sin tid för en intervju och måste ha en vilja att berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser. Tidsbristen och oviljan att berätta om sin livssituation kan ha hindrat vissa 

anhöriga att medverka, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Om studiens frågeställningar 

hade undersökts genom till exempel en enkätundersökning som hade delats ut till alla 

anhöriga vars närstående har kontakt med det aktuella äldrepsykiatriska teamet kan man anta 

att resultat hade kunnat vara annorlunda. Det bedömdes dock att upplevelser av en viss 

erfarenhet bäst undersöks i samtal med dem det gäller och för att underlätta anhörigas 

deltagande anpassades intervjutiden och platsen flexibelt till det som passade respondenterna 

bäst. En annan aspekt som måste tas i beaktande när man diskuterar intervjuer som metod är 

att de erfarenheter som framkommer under intervjutillfället speglar de upplevelser som den 

konkreta personen har just där och då (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Även genomförandeprocessen av intervjuer kan problematiseras, och man kan anta att 

intervjuer som genomförs som ostrukturerad intervju med en inledande öppen fråga t.ex. 

Skulle du kunna berätta om en vanlig dag i ditt liv som anhörig till en äldre person med 

psykisk ohälsa? hade kunnat generera ett annat resultat. I föreliggande studie användes en 

frågeguide där vissa problemområden undersöktes med ett antal öppna frågor. Den konkreta 

metoden gav möjlighet att inhämta svar på studiens frågeställningar, men gav samtidigt en 

frihet att ställa fördjupande följdfrågor som erbjöd anhöriga att berätta mer ingående.  Det 

ställdes t.ex. fördjupande frågor som skulle du kunna berätta hur du menade när du sa…? 

Kan du ge några exempel? och andra. 

 

Databearbetning 

 

För att säkerställa att ingen information från intervjun går förlorad eller förvrängs spelades 

alla intervjuer in på band och transkriberades därefter ordagrant. Enligt Gillham (2008) kan 

användning av en bandspelare under intervjun påverka respondenten och samtalet. För att 

förebygga detta valdes en plats för intervjun i enlighet med respondentens önskemål och den 

psykosociala miljön gjordes så avslappnad som möjlig. När de intervjuade personerna 

tillfrågades hur det kändes att intervjun spelades in på band uttryckte ingen av dem några 

bekymmer kring det. 

  

De inspelade intervjuer transkriberades av en professionell transkriberare vilket hade den 

fördelen att tidsåtgången för transkribering effektiviserades. Eventuella nackdelar 

förebyggdes genom att intervjuaren lyssnade igenom det inspelade materialet och samtidigt 

läste igenom den transkriberade texten och kompletteringar kunde göras om så behövdes. 

Utifrån ett tidigare bra samarbete med just den konkreta transkriberaren upplevdes detta som 

en mycket fördelaktig arbetsprocess.  

 

Enligt Hsieh och Shannon (2005) är två av den konventionella innehållsanalysen utmaningar 

att få en fullständig förståelse av texten och att identifiera alla kategorier. De förklarar vidare 

att om någon kategori missas kan det leda till att datarepresentationen inte blir korrekt. Detta 

har tagits i beaktande under dataanalysen och alla meningsbärande enheter som identifierades 

i texten har sedan kodats och sorterats in i subkategorier och kategorier. I dataanalysen 

används allt material som insamlades under intervjun, även det som framkom under 

introduktionsdelen som avsåg frågor som gav bakgrundsinformation om respondenterna. Alla 

de frågor som användes redovisas i bilaga I. 
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Använda begrepp 

 

Under genomförandet av studien har centrala begrepp som anhörig, närstående och psykisk 

ohälsa används konsekvent enligt de definitioner och förklaringar som ges i studiens 

bakgrund. Ingen begreppsförvirring mellan ord som till exempel anhörig och närstående har 

uppmärksammats av någon av respondenterna.  

 

Forskarens roll 

 

Gillham (2008) poängterar hur viktigt det är att forskning som genomförs inom sjukvården 

tydliggör vilken roll forskaren har och vilket syfte intervjun har. Robertson och Hale (2011) 

uppmärksammar att det kan vara problematiskt att genomföra en forskningsintervju om man 

samtidigt jobbar som sjuksköterska eftersom personen behöver byta perspektiv från det som 

en sjuksköterska brukar ha i ett samtal med en patient till ett forskarperspektiv. Båda dessa 

synpunkter togs i beaktande under de genomförda intervjuerna eftersom studien genomfördes 

av en sjuksköterska som är anställd av ett äldrepsykiatriskt team där anhörigas närstående har 

eller har haft en vårdkontakt. För att undvika en eventuell maktposition och rollförvirring 

rekryterades inga anhöriga vars närstående har haft en vårdrelation med sjuksköterskan. För 

att ytterligare försäkra sig om att intervjuarens roll är tydlig för respondenterna gjordes det en 

tydlig avgränsning om syftet med intervjun genom att intervjuaren informerade de anhöriga 

både muntligt och skriftligt om studien och målet med intervjun. Det förekom ändå två 

tillfällen där anhöriga ville att sjuksköterskan som genomförde intervjun meddelade saker till 

sina kollegor i teamet.  

 

Robertson och Hale (2011) skriver även om att de svar och berättelser som genereras under 

intervjun påverkas av vem intervjuaren är och hur samspelet mellan intervjuaren och 

respondenten är under intervjun, vilket ibland kan bidra till att etiska konflikter kan upplevas 

av den som genomför intervjun. Även detta blev aktuell under vissa intervjutillfällen när 

anhöriga berättade om sin utsatthet och belastning och samtidigt berättade att de saknade 

information och kunskap om vilket typ av hjälp som skulle finnas för dem. Det fanns en 

anhörig som uttryckligen frågade om det fanns någon hjälp som skulle kunna underlätta den 

aktuella situation och en anhörig som tydligt uttryckte feluppfattningar om olika vårdgivares 

roller vilket bidrog till att den här personen uttryckte frustration och missnöje över den hjälp 

som gavs. I den här situationen kunde intervjuaren känna ett etiskt ansvar som sjuksköterska 

att bidra med information som skulle kunna underlätta den anhörigas livssituation. Som 

forskare skulle man däremot vara neutral och enbart konstatera att behovet för en viss typ av 

information finns. I intervjuerna hanterades ovan nämnda situationer genom att 

forskarperspektivet var dominerande under intervjun, men när det klargjordes att intervjun var 

avslutad kunde klargörande information ges. I de fall den intervjuade personen ställde en rak 

fråga under själva intervjun fanns det en situation då detta inte var helt lätt att genomföra till 

punkt och pricka. 

 

Att relationen mellan intervjuaren och respondenten måste byggas upp under intervjun, vilket 

oftast sker genom att respondenten tillåts berätta fritt och ges tid att berätta en berättelse som 

oftast har byggt in svar på intervjuarens frågor, är en annan sak som tas upp av Robertson och 

Hale (2011) när de beskriver hur man ska intervjua äldre personer. Att detta var aktuellt och 

sant bekräftades under intervjuer med tre av de äldsta respondenterna som redan under 

bakgrundsfrågorna gav utförliga svar i form av berättelser av sitt och sin närståendes liv. 

Ändå måste det noteras att de förberedda frågorna gav möjlighet att få en fördjupad kunskap. 

Även om respondenten hade beskrivit det som ger svar på studiens frågeställning i 
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inledningen av intervjun kunde andra aspekter komma fram när en konkret fråga ställdes 

senare under intervjun. Att frågorna ställdes enligt en frågeguide som tillät frihet till 

fördjupande frågor och att intervjuaren hade en tidsplanering att intervjun skulle kunna ta upp 

till 90 minuter bjöd in till en ostörd intervju, vilket upplevdes vara av avgörande betydelse. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

När resultatets trovärdighet diskuteras uppmärksammar Patton (2002) att trovärdigheten är 

avhängig den mängd information som respondenterna har kunnat lämna. Det finns en 

medvetenhet om att ett större urval med personer från olika delar av Sverige eller från andra 

länder hade kunnat påverka studiens resultat. Utifrån studiens ekonomiska möjligheter var 

rekrytering i andra delar av Sverige eller andra länder inte möjlig. Det kan däremot 

rekommenderas för vidare forskning.  

 

I enlighet med Malterud (2001) är det viktig att klargöra forskarens förförståelse för att öka 

resultatets tillförlitlighet. Forskarens förförståelse kring anhörigas livssituation klargörs under 

metodbeskrivningen och ansågs vara en fördel för att kunna ställa relevanta följdfrågor som 

gav en fördjupad kunskap kring studiens frågeställningar. För att säkerställa resultatets 

tillförlitlighet under databearbetningen tillämpades en öppen inställning till studiens resultat 

avseende till exempel vilka delar av intervjuerna som kunde identifieras som meningsbärande 

enheter (Malterud, 2001). I enlighet med Robertson och Hale (2011) kan analysens 

tillförlitlighet öka om det insamlade materialet lämnas ut till de intervjuade personerna under 

bearbetningsprocessen så att de kan bekräfta att intervjuaren har uppfattat vad de har sagt 

korrekt. I den aktuella studien anses valet av dataanalys enligt metodiken för en konventionell 

innehållsanalys säkerställa resultatets tillförlitlighet. Eftersom inga tolkningar av det 

insamlade materialet gjordes ansågs det inte nödvändigt att bekräfta resultatet med 

respondenterna. I det projektet inom vars ramar studien genomfördes planerades det dessutom 

ett uppföljningstillfälle för alla respondenterna för att de ska kunna se det första förslaget på 

dataanalysens resultat och kunna ge sina synpunkter, vilket enligt Gillham (2008) är en artig 

gest mot respondenter för att de ska kunna se och bekräfta det som framkom under intervjun 

som alltid speglar en ögonblicksupplevelse. 

 

Om överförbarheten av studiens resultat diskuteras kan det noteras att platsen där urvalet av 

deltagarna skedde kan ha påverkat studiens resultat genom till exempel att det över huvud 

taget fanns ett äldrepsykiatriskt team i landstinget. Eftersom vården av äldre personer med 

psykisk ohälsa har organiserats olika i olika delar av Sverige kan det hända att anhöriga från 

andra delar av Sverige eller anhöriga i andra länder har en annorlunda livssituation beroende 

på de insatser som landsting och kommun erbjuder och ger till dem (Allard, Gustafson, 

Karlsson & Sparring Björkstén, 2009). Enligt Gillham (2008) ger dock varje konkret urval i 

kvalitativa studier en teoretisk generaliserbarhet, vilket innebär att resultatet kan vara 

tillämpbart på andra personer i liknande situationer även om man inte påstår att så är fallet. 

Oavsätt den hjälp som anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa får kan de i studien 

beskrivna upplevelserna av anhörigas livssituation vara sanna även för andra personer i 

liknande situation.  

Resultat diskussion 

 

När de intervjuade anhöriga beskriver hur de upplevelser sin livssituation uttrycker de oftast 

att deras situation är mycket jobbig och liknar den bland annat vid att uppleva kaos, känna sig 

som i ett fängelse, att situationen är en katastrof eller till och med ett helvete. Utifrån 

Travelbees (1971) teori tyder anhörigas uttryck kring upplevelsen av sin livssituation på att de 
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har lidande, och att anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa kan likställas med en 

person som har behov av stöd och därför ska vara i fokus för omvårdnad. En analys av de 

intervjuade anhörigas svar visar hur sjuksköterskor som i sin vardag möter anhöriga till äldre 

personer med psykisk ohälsa kan agera gentemot de anhöriga för att hjälpa dem. 

 

Hur anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa upplever sin livssituation 

 

De svarande anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa använder oftast någon av 

följande tre utgångspunkter när de beskriver hur de upplever sin livssituation: antingen genom 

att berätta hur de förhåller sig till sin livssituation, genom att de berättar om sina känslor eller 

genom att avslöja sina behov. Ett av de förhållningssätt som anhöriga berättade om var att 

deras livssituation är deras eget val och att de kunde se mening i det de gjorde som anhöriga. 

Detta stämmer väl överens med det som Travelbee (1971) säger om människors natur, 

nämligen att människor är motiverade att söka efter mening i deras livserfarenheter och att de 

kan finna mening även i sjukdom och lidande. För de anhöriga som inte berättade om vilken 

mening de tillskriver sin livssituation kan det vara aktuellt att de hanterade sin livssituation 

genom någon strategi. De två andra förhållningssätten till sin livssituation som framkom ur 

anhörigas berättelser var att det kunde ha varit värre och att man måste vara stark. Dessa kan 

ses som exempel på sådana strategier som anhöriga har valt för att bemästra sin livssituation. 

Om ovanstående resultat appliceras till Travelbees (1971) teori kan det konstateras att för 

sjuksköterskor som möter anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa i sin vardag är det 

av betydelse att ta reda på hur personen förhåller sig till sin situation för att identifiera 

eventuellt lidande och personens behov av stöd för att finna mening i sin livssituation.  

 

Utifrån den personcentrerade omvårdnadens synvinkel (Edvardsson, 2010) bör sjuksköterskor 

som möter dessa anhöriga sträva efter att skapa en terapeutisk relation som hjälper anhöriga 

att ta egna beslut i situationen och bekräfta dem som individer. Det kan vara viktigt att 

försäkra sig om att anhörigas beslut att hjälpa sina närstående på ett visst sätt verkligen är 

deras eget val och inte en lösning som de har känt sig tvungna till på grund av att de saknar 

information om andra möjligheter i form av alternativa vårdformer eller 

avlösningsmöjligheter. Även de andra strategierna som anhöriga använder för att förhålla sig 

till sin livssituation kan vara värda att uppmärksamma mer och diskutera dess för- och 

nackdelar. Strategin att se på sin livssituation som att det kunde ha varit värre påminner dock 

om den tidigare nämna strategin att få ett alternativt perspektiv som Salin, Kaunonen och 

Åstedt-Kurki (2009) hade identifierat som en av de mest framgångsrika teknikerna för att 

bemästra sin situation. 

 

De känslor som de anhöriga beskriver när de berättar om hur de upplever sin livssituation 

speglar mest negativa känslor som tyder på lidande, men det förekom även en positiv 

upplevelse av trygghet. Det fanns de anhöriga som uppgav olika känslor, och även 

känsloförvirring kunde noteras. Detta stämmer väl överens med det vad Karp och 

Tanarugsachock (2000) kom fram till när de djupintervjuade anhöriga till personer med 

psykisk ohälsa, den sjuke närstående var dock i olika åldrar, inte just äldre personer. De kunde 

konstatera att anhöriga kunde uppleva en blandning av olika känslor som skiftade beroende på 

var i sjukdomsförloppet den sjuke närstående befann sig. Mer ingående såg Karp och 

Tanarugsachock (2000) att innan den sjuke närstående har fått en diagnos för sina psykiska 

besvär kunde anhöriga ha en känslomässig förvirring, vilken bröts efter diagnosen av psykiska 

besvär som kunde ge anhöriga hopp och leda till medkänsla och sympati eftersom de hade fått 

en förklaring för vad deras närståendes besvär beror på. Efter ett tag när de anhöriga insåg att 

deras närståendes psykiska besvär kunde vara bestående kunde de uppleva ilska och bitterhet, 
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men när de väl förstod att de inte kan påverka sin närståendes sjukdom märktes det att de utan 

skuldkänslor kunde minska sitt engagemang (Karp & Tanarugsachock, 2000). Den här 

förklaringen stämmer dock inte överens med den beskrivning som gavs av anhöriga i 

föreliggande studie. Anhöriga i föreliggande studie kunde berätta om en känsloförvirring 

kring sin livssituation trots flera års vetskap om diagnosen av deras närståendes psykiska 

ohälsa och i flera fall berättade de om sitt långvariga engagemang trots deras egen känsla av 

besvikelse för att deras insatser inte gav den önskade effekten.  

 

Bland de behov som de anhöriga beskrev i sina berättelser framkom det bland annat behov av 

praktisk hjälp, behov av delaktighet, att kunna överblicka situationen, behov av kunskap för 

att förstå det som sker med deras närstående och behov av att känna stöd från omgivningen. 

Alla dessa behov är viktiga att identifiera för en sjuksköterska som ser anhöriga som mål för 

omvårdnadsinsatser. Enligt Travelbee (1971) är just dessa två saker: att ta reda på vad 

personen vet och identifiera vad han/hon skulle vilja veta, de sista två delarna av en 

omvårdnadsprocess. Enligt detta kan sjuksköterskor som identifierar anhörigas behov av 

kunskap om sjukdom eller praktisk och emotionell hjälp i vardagen ge information och guida 

dem till andra nyckelpersoner i omsorgen som till exempel biståndshandläggare som kan 

bevilja hjälp med praktiska saker och avlösning i hemmet, eller till anhörigkonsulenter som 

kan erbjuda individuellt stöd eller möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.  

 

Att ta reda på anhörigas eventuella behov av kunskap kan vara viktigt för att hjälpa anhöriga 

att bemästra sin livssituation, men det kan även vara viktigt för den äldre personen med 

psykisk ohälsa. Jonsson och Murrays (2007) intervjuer med anhöriga, främst föräldrar till 

personer med psykisk ohälsa, visade att anhöriga kunde sakna kunskap om hur psykisk ohälsa 

påverkar individens funktionsförmåga, vilket ledde till att anhöriga ställde alltför höga krav på 

den sjuke närstående, och att de hade svårt att sätta gränser i relationen till den sjuke vilket 

tillsammans bland annat kunde leda till att anhöriga kände aggression och irritation. Om 

samma sak gäller även för anhöriga till äldre personer är rollen lärare som Tabloski (2010) 

beskriver som en av gerontologisjuksköterskans huvudsakliga ansvarområden viktig att utöva 

både för anhörigas och deras närståendes bästa. 

 

Vad de anhöriga upplever som positivt i sin livssituation 

 

När de anhöriga beskrev vad de kunde se som positivt i sin livssituation fokuserade de 

antingen på sig själv, på den äldre personen eller på deras relation. Som positivt nämndes här 

bland annat att kunna hjälpa, att utveckla en närmare relation eller att man kände sig stärkt av 

situationen då man behövde hjälpa en annan person. Ovanstående bekräftar Socialstyrelsens 

(2008) kunskap om att anhöriga i vissa fall kan få en ökad känsla av egenvärde och de kan 

märka att relationen med den sjuke förändras, vilket inte alltid är till det sämre.  

 

Kring mer instrumentella saker redovisade anhöriga att de upplevde det som positivt att ha ett 

socialt nätverk och kontakt med professionella inom psykiatrin. Anhörigas upplevelser som 

framkom i föreliggande studie stärks även av Challis et al (2004) studie som erbjöd äldre 

personer som övervägde att flytta till ett vård- och omsorgsboende att ha kontakt med en 

geriatriker eller en psykogeriatriker innan flytten. Uppföljningen efter sex månader visade att 

de som hade haft denna kontakt hade mindre försämring i sin fysiska funktionsförmåga, de 

hade mindre kontakt med både omvårdnadsboendena och med akutenheterna, och att deras 

anhöriga upplevde mindre stress (Challis et al., 2004). Utifrån detta kan sjuksköterskor som i 

sin vardag möter anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa fråga om de och deras 
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närstående har kontakt inom psykiatrin och vid behov vägleda dem så att en sådan kontakt 

upprätthålls. 

 

Vad de anhöriga upplever som negativt i sin livssituation 

 

De svårigheter som anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa upplevde var i en del av 

berättelserna kopplade till olika begränsningar som de upplevde i sin vardag (begränsningarna 

kunde vara fysiska, psykiska eller sociala), deras känslor eller okunskap. Att sociala 

begränsningar och upplevd ensamhet tillsammans med känslor av skuld och ledsnad kan leda 

till anhörigas lidande har framkommit även i andra studier (González, Romero, López, 

Ramírez & Stefanelli, 2010). Det bör även uppmärksammas att vissa anhöriga upplevde att 

deras egen psykiska hälsa påverkades negativt av den rådande livssituationen. MacNeil, 

Kosberg, Durkin, Dooley, DeCoster och Williamson (2010) som har ägnat uppmärksamhet åt 

sambandet mellan den sjukes och deras anhörigas psykiska ohälsa fann att anhöriga som har 

symtom på psykisk ohälsa kan utgöra en risk för den sjuke närstående genom att dessa 

anhöriga kan ha ökad risk för att känna ilska som kan komma i uttryck i oönskat fysiskt eller 

psykiskt skadligt agerande gentemot den sjuke. I enlighet med Travelbee (1971) är 

omvårdnadens mål att förebygga eller hjälpa att bemästra stress och lidande, vilket enligt 

ovanstående är viktigt både för anhörigas egen del och för den sjuke äldre personen.  

 

Med utgångspunkt i Travelbees (1971) idé om bemästrande av stress och lidande är det tydligt 

att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder direkt kan inriktas på de områden som anhöriga 

identifierar som svåra och genom omvårdnadsverktyget kommunikation kan sjuksköterskan ge 

information och stöd till anhöriga. På så sätt kan de till exempel minska anhörigas upplevda 

psykiska stress, ge information om bemötande så att anhöriga får handfasta tips som kan 

minska deras oro kring sitt agerande gentemot den sjuke närstående och sjuksköterska kan 

inge hopp för att bland annat minska anhörigas känsla av hopplöshet. Även Tabloski (2010) 

har lyft fram det viktiga i att sjuksköterskor jobbar med stöd till anhöriga genom att inge hopp 

och ge tröst. 

 

Anhöriga som beskrev svårigheter som var kopplade till den äldre personen med psykisk 

ohälsa uppmärksammade bland annat de psykiska symtom som kunde vara svåra att hantera i 

vardagen, som t.ex. ångestattacker eller vanföreställningar. Här kan sjuksköterskan utgå från 

Travelbees (1971) syn på vem som bör vara i sikte för omvårdnadsåtgärder och påminnas om 

den bredare synen på att behandla hela familjen om så behövs, vilket praktiskt skulle innebära 

att den äldre personen kan behöva få bättre hjälp för sina psykiska symtom vars minskning 

kommer att förbättra inte enbart deras egen, men även deras anhörigas livssituation och 

mående. 

 

En annan sak som anhöriga uppmärksammade som negativt i sin livssituation var upplevelser 

som berodde på andra personer i deras omgivning. Det fanns anhöriga som upplevde en 

oförstående attityd från sin omgivning och det fanns anhöriga som var missnöjda med 

kontakten inom vård- och omsorg. Ewertzon (2010) uppmärksammar att anhöriga till 

personer med psykisk ohälsa kan möta de negativa attityderna som finns i samhället kring 

psykiska sjukdomar. I föreliggande studiens resultat framkom det däremot inte tydligt några 

negativa attityder mot just psykisk sjukdom utan det handlade om oförstående för den 

livssituation och de begränsningar som anhöriga upplevde. Det kan dock bero på att 

föreliggande studiens fokus är just de anhörigas upplevda livssituation istället för om de 

upplever några negativa attityder kring psykisk ohälsa i sig.  
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Med hänsyn till ovanstående bör det uppmärksammas hur viktig roll sjuksköterskor har på 

samhällsnivå, som enligt Travelbee (1971) också kan vara sjuksköterskans arbetsfält. Även 

Tabloski (2010) poängterar den rollen som sjuksköterskor som jobbar med äldre personer har 

gentemot andra vårdgivare och samhället för att sprida evidensbaserade kunskap. 

Sjuksköterska kan följaktligen utbilda och informerar anhöriga, personal som möter dem och 

bidra i samhällsdebatten om psykisk ohälsa, anhörigas livssituation och bra bemötande 

gentemot både äldre patienter med psykisk ohälsa och deras anhöriga. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Ett förslag till fortsatt forskning inom ämnet framkom i intervjun med en av de anhöriga. 

Personen berättade att livssituationen inte upplevdes så belastande på grund av att det fanns 

ett fysiskt avstånd till den sjuke närstående. Fortsatt forskning skulle därför kunna undersöka 

hur anhörigas upplevelser av sin livssituation hänger sammans med det fysiska avståndet. En 

annan inriktning på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka varför det var så svårt 

att rekrytera de äldre kvinnorna till föreliggande studie. Förutom de argument som redogörs 

under resultat i information om bortfallet skulle det kunna vara intressant att undersöka 

betydelsen av genus och kultur i upplevelsen av att vara anhöriga till en äldre person med 

psykisk ohälsa. Eftersom det fanns anhöriga som tackade nej till deltagandet i föreliggande 

studie p.g.a. att de upplevde att vardagen fungerade bra skulle det även vara av värde att mer 

ingående undersöka de positiva erfarenheterna av att vara anhörig till en äldre person med 

psykisk ohälsa. 

 

 

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa som blev intervjuade i denna studie upplever 

att deras livssituation är mycket svår, och liknar den bland annat vid att uppleva kaos, känna 

sig som i ett fängelse eller att det är som att ta hand om ett barn. När de anhöriga beskriver 

sina upplevelser gör de det genom att de visar vilket förhållningssätt de har, vilka känslor de 

upplever eller genom att de berättar vilka behov de har i sin livssituation. Anhörigas 

beskrivning av sina upplevelser bekräftar deras lidande och stress, vilket gör att de måste ses 

som en grupp som ska vara i fokus för omvårdnadsåtgärder.  

 

Sjuksköterskor som möter anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa befinner sig i en 

god position för att uppmärksamma de områden som de anhöriga identifierar som svåra i sin 

livssituation. En del av de anhörigas svårigheter är relaterade till bristande kunskap eller till 

deras egna liv avseende såväl fysisk-, psykologisk- som social dimension. En annan del av de 

anhörigas upplevda svårigheter är direkt kopplande till den sjuke närstående eller till andra 

personer i deras omgivning. Sjuksköterskor kan tillämpa omvårdnadsåtgärder som 

information, stöd och tröst gentemot anhörigas upplevda svårigheter så att de kan ändras i en 

positiv riktning.  

 

Sjuksköterskor bör även lyfta fram och främja det som anhöriga upplever som positivt i sin 

livssituation, som till exempel att de kan känna att de hjälper en annan person eller att 

relationen mellan den anhörige och den sjuke närstående kan påverkas positivt. Genom att 

hjälpa de anhöriga att förstärka det positiva och minska det negativa i deras livssituation kan 

sjuksköterskor hjälpa dem att skapa en mening i deras livssituation och lindra deras lidande. 
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Bilaga I 

 

  

Intervjumall för intervju med anhöriga till äldre personer med psykisk 

ohälsa 
 

Med * har markerats den fråg (nr.4) som i föreliggande studie har analyseras mer ingående. 

 

Intervjun inleds med frågor kring bakgrundsfakta: 

 

1. Vilken relation har du med den äldre personen som har psykiska besvär? 

2. Finns det andra personer i din närståendes sociala nätverk som hjälper honom/henne i 

vardagen? 

a. Om ja: Vilka?  

b. Om det är make/maka: Har ni några barn? 

c. Om det är barn: Har du några syskon? 

3. Bor du tillsammans med din närstående som har psykisk ohälsa? 

4. Hur gammal är du? 

5. Vilket yrke har du/ har du haft? 

6. Vilken etnisk kultur ser du dig själv som en del av?  

7. Vet du om din närstående har fått någon diagnos för sina psykiska besvär? 

8. Hur länge har han/hon haft dessa besvär? 

 

Frågor kring att vara anhörig 

 

1) Skulle du kunna berätta på vilket sätt du hjälper din närstående som har psykisk ohälsa? 

a. Kan du ge konkreta exempel? 

 

2) Hur länge har du hjälpt på detta sätt?  

 

3) Hjälper du på detta sätt på grund av att sin närstående har psykiska besvär eller hade du 

gjort dessa saker ändå? 

 

4) * Hur upplever du din situation att vara anhörig till en person med psykiska besvär? 

a. * Finns det något som du tycker är svårt?  

b. * Finns det något som du upplever positivt?  

 

5) Tycker du att ditt liv har påverkats av att du har en person i din närhet som har psykiska 

besvär? 

 

6) Vad skulle kunna hjälpa dig i din situation? 

a.   Skulle kommunen kunna hjälpa dig på något sätt? 

b. Skulle sjukvården kunna hjälpa dig på något sätt? 

c. Skulle familj eller vänner kunna hjälpa dig på något sätt? 

d. Skulle den ideella sektorn, frivilligorganisationer eller några andra kunna hjälpa 

dig? 

 

7) Vilka råd skulle du vilja ge till andra anhöriga som är i samma situation som du? 
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Bilaga II 

Information om studien ”Upplevelsen att vara anhörig till en äldre person 

med psykisk ohälsa” 

 

Mitt namn är Elina Rodenström och jag är legitimerad sjuksköterska vid XXX på XXX inom 

XXX. Vid sidan om mitt jobb läser jag en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

mot vård av äldre på Sophiahemmet Högskola. I min utbildning gör jag just nu en studie om 

hur det är att vara anhörig till en äldre person med psykisk ohälsa. Studien görs inom ramen 

för ett treårigt projekt ”InterACTION – Samordning kring äldre personer med psykiska 

funktionshinder och deras anhöriga” som du redan har fått information om. 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en intervju på grund av att Du har varit aktivt involverad i Din 

närståendes kontakt med XXX. Ditt deltagande är viktigt och förväntas öka kunskap om 

anhörigas upplever av att ha en närstående äldre person med psykisk ohälsa. Intervjun 

förväntas ta mellan 30 och 60 minuter. För att ta vara på allt som sägs under intervjun och 

underlätta databearbetning kommer intervjun att spelas in. Datamaterialet som samlas in 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det och i enlighet med de 

forskningsetiska riktlinjerna kommer det att sparas i tio år. Deltagandet i studien är anonym 

och av resultatet kommer enskilda personerna inte kunna identifieras. Jag och min handledare 

som kommer att ta del av studiens datamaterial omfattas av rådande sekretesslagstiftning. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det utan någon närmare 

förklaring. Dina svar kommer inte att påverka din närståendes eller din egen framtida 

vårdkontakt med XXX. När studien är klar kommer den att bli tillgänglig som magisterarbete 

på Sophiahemmet Högskola elektroniska databas och eventuellt publiceras som en del av 

projektet ”InterACTION” eller som en vetenskaplig artikel. Om så önskas kan den skickas till 

deltagare genom e-post.  

 

Är det något Du undrar över kan Du nå mig på min mejladress: xxxx@xx.se eller genom att 

ringa mig på telefon: XXX . Min handledare Eva Henriksen, verksamhetschef på FoU nu, nås 

på e-post: xxx@xx.se 

 

 

Elina Rodenström  

Stockholm 2012-07-01   
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Bilaga III 

 

Samtycke till att delta i en intervju för studien ”Upplevelsen att vara 

anhörig till en äldre person med psykisk ohälsa” 

 

Jag samtycker till att delta i en intervju om hur det är att vara anhörig till en äldre person med 

psykisk ohälsa. Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien som görs av Elina 

Rodenström för ett magisterarbete inom specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

vård av äldre på Sophiahemmet Högskola. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått dem 

besvarade.  

 

Ort: ……………………………………  Datum: ……………………………… 

 

Namn:…………………………………………………………………………………………. 

 

Underskrift: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Elina Rodenström
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Bilaga IV 

Stockholm 2012-07-05 

 

Till verksamhetschef 

XXXXXXX 

XXXX, XXXX läns sjukvårdsområde. 

 

Jag heter Elina Rodenström och är legitimerad sjuksköterska. Jag är anställd inom XXX med 

placering på XXXX där jag jobbar med projektet ”InterACTION– Samordning kring äldre 

personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga”.  

 

För närvarande läser jag specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre 

vid Sophiahemmet Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att 

studera anhöriga till äldre personer med psykiska funktionshinder (var god se bilaga I). 

Studien är en del av projektet ”InterACTION” som har fått godkännande från Regionala 

etikprövningsnämnden i Göteborg, Dnr: 370-11.”InterACTION” är ett samverkansprojekt 

mellan Psykiatri Nordväst, Järfälla kommun, FoU nu och ACTION Caring Sweden AB, 

Högskolan i Borås. Min handledare är verksamhetschef på FoU nu, Med.dr. Eva Henriksen. 

 

För att kunna genomföra min studie behöver jag Din underskrift, se bilaga II. Jag är tacksam 

om Du returnerar den i bifogat svarskuvert. Är det något Du undrar över är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. 

 

 

Vänlig hälsning   

 

 

Elina Rodenström   

Telefon: XXXX eller XXXX (jobb)   

E-postadress:  XXXX 

 

  

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

 

__________________________ 

namnförtydligande 

 

__________________________ 

telefonnummer 
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Bilaga nr.1. (till brevet)  

Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

 
Studiens namn 

Upplevelsen att vara anhörig till en äldre person med psykisk ohälsa. En kvalitativ studie. 

 

Problemområdet 

I Sverige finns cirka 25 procent äldre personer som behöver insatser från vården på grund av 

någon form av psykisk ohälsa, 15 procent av alla äldre i ålder 75 år och äldre har dessutom en 

psykiatrisk diagnos (Fokusrapport, 2005). Alla psykiska sjukdomar kan ge psykiska 

funktionshinder, vilket innebär att personen får svårigheter att utföra dagliga aktiviteter inom 

olika viktiga livsområden (SOU, 2006:5). Behoven och svårigheter som äldre personer med 

psykisk ohälsa möter kommer även av de förändringar som sker vid åldrandet fysiskt, 

psykiskt och socialt, vilket innebär att det oftast behövs hjälp från både formella vårdgivare 

och anhöriga (Cummings & Kropf, 2011). Anhöriga, särskilt kvinnor, som hjälper en äldre 

person med psykisk ohälsa är själva i risk att drabbas av psykisk ohälsa (McCusker, Latimer, 

Cole, Ciampi & Sewitch, 2007). Socialstyrelsen (2008) i sin fördjupade lägesrapport om 

äldres psykiska ohälsa skriver att förutom den psykiska hälsan påverkas även anhörigas 

ekonomi och sociala situation, vilket leder till nedsatt livskvalitet. Samtidigt poängteras det i 

rapporten att dessa anhöriga är en utsatt grupp vars livsvillkor finns lite kunskap om. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2 c § ska man inom landstinget förebygga 

ohälsa och när det är lämpligt upplysa personer om hur man gör det. Lagstiftningen och den 

befintliga forskningen inom området anses motivera att livssituationen av de anhöriga som 

hjälper en äldre person med psykisk ohälsa uppmärksammas och beskrivs mer ingående. För 

att kunna bedöma om anhöriga till äldre med psykisk ohälsa är i risk för ohälsa som kan kräva 

förebyggande åtgärder är det betydelsefullt att få veta hur de upplever sin livssituation. 

 

Syftet med studien  

Studiens syfte är att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en äldre person med psykisk 

ohälsa. 

 

Frågeställningar 

4) Hur beskriver anhöriga till äldre med psykisk ohälsa sin livssituation? 

5) Hur upplever anhöriga till äldre med psykisk ohälsa sin livssituation? 

6) Vad beskriver dessa anhöriga som positiv respektive negativ i sin livssituation?  

 

Studiens design och metod för datainsamling 

För att svara på studiens syfte ska en empirisk studie med kvalitativ ansats genomföras. 

Intervjuer kommer att genomföras med anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa och en 

innehållsanalys av insamlad data ska utföras för att finna svar på hur anhöriga upplever sin 

situation. Studien planeras ske inom ramen för ett större projekt ”InterACTION – Samordning 

kring äldre personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga” som är en del av 

Sveriges Kommuner och Landsting finansierad satsning för försöksverksamheter kring de 

mest sjuka äldre. Det treåriga projektet ”InterACTION” består av fyra delprojekt och den här 

studien planeras vara en fördjupning inom delprojekt två som syftar till att ta fram 

kunskapsprogram för äldre med psykisk ohälsa och deras anhöriga. 

 

Tidslängd för studien 

Maj till december år 2012. 
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Bilaga nr.2. (till brevet) 

 

 

Jag tillstyrker härmed att Elina Rodenström får utföra studien ”Upplevelsen att vara anhörig 

till en äldre person med psykisk ohälsa” på kliniken under följande tidsperiod - maj till 

december 2012. 
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