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Abstrakt 
Bakgrund: Ett patientfokuserat vårdande innebär att även patientens närstående 

inkluderas i vården. Vilka som är närstående definieras av patienten och vilka hen väljer 

ut som viktiga personer i sitt liv. Närstående ser sig som viktiga informationskällor till 

individer som lever med psykisk ohälsa. Studier visar att hela deras tillvaro förändras 

och att hela familjen påverkas när någon insjuknar i psykisk ohälsa. Det är därmed av 

vikt att vårdpersonalen gör de närstående delaktiga i den vuxenpsykiatriska vården. 

Syfte: Syftet med denna studien är att undersöka vårdpersonalens upplevelse av att 

inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård.  

Metod: En kvalitativ studie är gjord och semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med vårdpersonal som arbetar inom vuxenpsykiatrisk öppenvård. Vårdpersonalen 

bestod av sju specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård, två sjuksköterskor och sex 

skötare. Insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Vårdpersonalen uttryckte att det är av vikt att medvetandegöra och skapa en 

förståelse för närståendes situation, med en god relation upplevdes omvårdnadsarbetet 

betydligt lättare när det gäller att stödja patienten på rätt sätt. Vårdpersonalen 

uppmärksammade även närståendes behov av stöd och information. Det upplevdes även 

finnas en del utmaningar när det kom till att inkludera närstående i den 

vuxenpsykiatriska öppenvården.  

Slutsats: Ett samarbete mellan patient, närstående och vårdpersonal underlättas om de 

närstående inkluderas i den vuxenpsykiatriska öppenvården. Studien kan användas som 

inspiration för utveckling av närståendearbete inom såväl psykiatrisk som somatisk 

vård. För att närståendearbetet ska kunna utvecklas vore det gynnsamt om stöd kom 

från verksamheten så att ett samarbete med närstående kan prioriteras på 

organisationsnivå.  
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Abstract 
Background: A patient-focused care means that the patient's relatives are also included 

in the care. Those who are related are defined by the patient and who choose them as 

important persons in their life. Related parties see themselves as important sources of 

information for individuals living with mental illness. Studies show that their entire life 

is changing and that the whole family is affected when someone falls ill in mental 

illness. It is therefore important that the healthcare staff participate in the adolescent 

psychiatric care. 

Aim: The aim of this study is to investigate the healthcare staff's experience of 

including close relatives in adult psychiatric outpatient care. 
Methodology: A qualitative study is done and semi-structured interviews have been 

conducted with healthcare professionals working in adult psychiatric outpatient care. 

The healthcare staff consisted of seven specialist nurses in psychiatric care, two general 

nurses and six caregivers. Collected data was analyzed with a qualitative content 

analysis. 

Result: The healthcare staff stated that it is important to raise awareness and create an 

understanding of the situation of close relatives, with a good relationship, the nursing 

work was felt much easier when it came to supporting the patient in the right way. The 

healthcare staff also noticed the relatives' need for support and information. There were 

also some challenges encountered when it came to including relatives in the adult 

psychiatric outpatient care. 

Conclusion: Collaboration between the patient, related persons and healthcare staff is 

facilitated if the related parties are included in the adult psychiatric outpatient care. The 

study can be used as inspiration for the development of close family work in both 

psychiatric and somatic care. In order for the related party work to be able to develop, it 

would be beneficial if support came from the business so that cooperation with related 

parties can be prioritized at the organizational level. 

 

Keywords 
Adult psychiatry, close family, experience, healthcare staff, include, interview study, 

outpatient care, qualitative 
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1 Inledning 
Vår erfarenhet som sjuksköterskor är att närstående till personer med psykisk ohälsa 

inom den vuxenpsykiatriska öppenvården inte inkluderas i den omfattning som är 

önskvärd. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) presenteras kravet på att hälso- och 

sjukvård ska bedrivas på så sätt att den uppfyller kraven på en god vård, bland annat 

innefattar detta att patientens närstående i mån det går görs delaktiga i vården. I 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska i psykiatri står det att hen ska verka 

för patienters och närståendes delaktighet och ta till vara på deras erfarenheter 

(Psykiatriska riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Detta sätter vi i 

relation till att vårdpersonal inom den vuxenpsykiatriska vården bär ett ansvar i att göra 

de närstående delaktiga i patientens vård. På vår arbetsplats upplever vi som författare 

till denna studie att god kunskap finns hos oss och våra kollegor gällande att inkludera 

närstående. Dock är det ingen självklarhet att närstående görs delaktiga och det är ingen 

naturlig del i omvårdnadsarbetet. Det kan därmed vara av vikt att undersöka 

vårdpersonalens upplevelse av att inkludera patientens närstående inom 

vuxenpsykiatrisk öppenvård. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Närstående 

Socialstyrelsen (2018) skriver att de som vårdar eller stödjer en individ med någon form 

av psykisk ohälsa räknas som närstående. Det förekommer vanligtvis uppgifter i 

patientens journal om vilka som ingår i hens krets av närstående. Begreppet närstående 

menar de i första hand avses vara en familjemedlem eller andra nära anhöriga. 

Närstående beskrivs utifrån att det vanligaste är make, maka, sammanboende, 

barn/föräldrar/syskon med mera. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 

vårdvetenskapens utgångspunkt ett patientfokuserat vårdande. Detta innebär även att 

patientens närstående inkluderas i vården. En patients närstående kan beskrivas som 

anhörig, familj eller släkt. Begreppet familj har enligt Saveman, Hagberg och Benzein 

(2017) fått flera olika betydelser de senaste åren på grund av den mångfald av 

familjekonstellationer som idag finns. Syrén & Lützen (2012); Wright & Leahey (2013) 

skriver om hur en familj kan definieras som de som väljs ut som viktiga för patienten 

själv, vilket innebär att definitionen av vilka som står varandra nära görs alltså av 

personerna själva. I föreliggande studie inbegriper begreppet närstående utgångspunkten 

att det är personer med psykisk ohälsa som själva definierar sitt val av närstående. 

 

I Östman och Hanssons (2001) studie framkommer det att närstående upplever en 

belastning av att leva med en person som har psykisk ohälsa. Östman och Kjellin (2002) 

belyser även att många närståendes umgängeskrets och viktiga relationer påverkas. 

Familjen i sin helhet påverkas också då psykiska problem även kan uppstå hos övriga 

familjemedlemmar. I Dahlqvist-Jönsson, Danielsson, Skärsäter och Wijk (2011) studie 

upplever närstående till personer med bipolär sjukdom att det finns ett behov av att få 

prata om sin situation av att leva med en familjemedlem som lever med psykisk ohälsa. 

Detta kan upplevas som svårt då känslor av skam gör att det försvåras eftersom 

upplevelsen av förståelse inte finns i deras omgivning och en känsla av ensamhet väcks. 

Syrén (2010) beskriver i sin avhandling hur personer med psykossjukdom och dess 

närstående upplever sig vara insnärjda i ansvar, detta genom en förbundenhet med en 

övermäktig ansvarstyngd när det gäller att hjälpa personen att lindra sin oförmåga, 

ensamhet och lidande.  Den förbundenhet som de närstående kan uppleva till en person 

som lever med psykisk ohälsa kan förstås som avgörande för sårbarheten hos 
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närstående. Stålberg, Hultman och Ekerwald (2004) menar i sin studie att ansvar kan 

sättas i relation till den naturliga kärlek som finns hos de närstående som lever med en 

person med psykisk ohälsa. Syskon till personer med schizofreni uppger i samma studie 

att de känner ett ansvar på grund av att de vuxit upp tillsammans med gemensamma 

minnen och upplevelser. Det blir för dem naturligt att kunna hjälpa till, kärleken till sin 

nära anhörig är en stark motivation. 

 

Det är av vikt att göra närstående delaktiga för att försöka förstå en person som lever 

med psykisk ohälsa och dess existentiella frågeställningar, detta i samband med 

personens upplevelser av sig själv och i relation till andra människor. Det visar sig 

bland annat i en kvalitativ studie gjord på patienter med psykisk ohälsa och deras 

upplevelse av samverkan från olika yrkesverksamma professioner inom psykiatri och 

patientens sociala nätverk, att patienterna upplever det är av betydelse och positivt när 

de närstående görs delaktiga. Patienten upplever en annan förståelse från de 

professionella när de närstående inkluderas. Patienten upplever också att genom 

samverkan blir det ett bredare perspektiv och bättre synsätt av patientens situation och 

psykiska ohälsa (Piippo & Aaltonen, 2004). Närstående till individer med psykisk 

ohälsa upplever sig också som viktiga källor när det gäller att ge rätt stöd till sin 

anhörige som är sjuk, detta genom sina levda erfarenheter och kunskap om sin anhörig 

(Newman, Lyons, Doody & Butler, 2017). Svensson, Lützen, Ewertzon och Andershed 

(2011) förmedlar närståendes behov av att vårdpersonalen ger dem tid till samtal, att de 

lyssnar, bekräftar och besvarar frågor som uppkommer. Det framkommer även att det är 

viktigt för närstående att vårdpersonalen visar empati och att som närstående få känna 

sig sedd. När närstående ges möjlighet att få delge viktig information som rör deras 

anhörig med psykisk ohälsa och vårdpersonalen lyssnar, upplevs detta som ett gott 

samarbete. Närstående upplever delaktighet i vården när de delges beslut och bjuds in 

till vårdplaneringar. Vikten av kontinuitet i kontakten med vårdpersonal gör att 

närstående i förlängningen får ett ökat förtroende för vården.  

 

I en svensk studie av Piippo och Aaltonens (2008) har det också visat sig att om 

närstående till personer med psykisk ohälsa inom socialpsykiatri och vuxenpsykiatrisk 

öppenvård görs delaktiga i vården upplever de att deras vardag blir lättare att hantera. 

Även om det kan vara smärtsamt för de närstående att få mer kännedom om deras 

anhöriges situation upplevs detta ändå som ett nödvändigt steg. Öppenheten och att få 

vara delaktig i vården underlättar relationen familjemedlemmarna emellan och skapar 

en tillit till varandra, även gentemot de yrkesverksamma professionerna inom 

vuxenpsykiatrisk vård. Det finns dock studier som visat att närstående upplever att de 

inte får vara delaktiga i vård och planering kring sin närstående med psykisk ohälsa 

(Newman, et al, 2017; Östman & Hansson, 2001). Över 77% upplevde att de från 

psykiatrin inte erbjöds något personligt stöd när det fanns ett behov (Östman och 

Hansson, 2001). Newman et al (2017) redogör i sin litteraturstudie om de närståendes 

olika upplevelser som är både positiva och negativa när det gäller att inkluderas i sin 

anhöriges vård. Bland annat går det att utläsa om familjers upplevelser av att det finns 

ett större engagemang hos vårdpersonal när deras anhörige har en kontakt i 

öppenvården.  

 

2.2 Lagstiftning och vårdens ansvar 

Vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin har ett ansvar, i form av lagstiftning från Hälso- 

och sjukvårdslagen. Enligt (HSL, SFS 1982:763) så ska patienten och dess närstående 

ges information enligt patientlagen. I Patientlagen (2014:821) så står det att om det 
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bedöms lämpligt och om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar så ska patientens 

närstående ges möjlighet att få medverka vid utformning och genomförande av vård. 

Socialstyrelsen (2009) skickade ut ett meddelandeblad till kommuner och landsting med 

anledning av ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SOSFS 2001:453). Uppmaningen var 

att kommuner tillsammans med landstingen gemensamt skulle arbeta för att informera 

befolkningen om anhörigstöd i syfte att nå de närstående så tidigt som möjligt. 

Uppmaningen innefattade även att socialtjänsten samt hälso- och sjukvården skulle 

utveckla sitt förhållningssätt och bemötande av närstående inom socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. I meddelandebladet beskriver Socialstyrelsen (2009) att deras 

intention med att lagstiftningen skärptes var att arbetet med närstående skulle vidgas 

och att anhörigperspektivet skulle genomsyra vården och omsorgen. De beskriver även 

hur all omsorgspersonal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården skulle bemöta 

närstående på ett gott och respektfullt sätt genom att se, respektera samt etablera ett 

samarbete. De närståendes roll anses som viktig för individen med till exempel 

långvarig sjukdom och att de därmed blir en viktig del för personalen inom sjukvården 

för att göra ett bra arbete. Att vara närstående och behöva vårda eller hjälpa en anhörig 

med psykisk sjukdom innebär en enorm utsatthet i form av psykisk press och fysisk 

belastning. Det finns även olika hinder som kan försvåra det för vårdpersonalen att göra 

de närstående delaktiga. SFS 2009:400 är den lag som presenterar patientens rätt till att 

kunna skydda sin integritet. Denna lag kan enligt Wiklund Gustin (2014) upplevas av 

närstående som frustrerande vilket kan innebära att de känner sig utestängda från 

delaktighet i planering av vård som även påverkar de närståendes tillvaro. Det kan bli 

speciellt komplicerat för föräldrar när deras barn blir vuxna och de inte längre har rätt 

att vara delaktiga i vården. Det krävs därmed av vården att möjliggöra en genomlysande 

kommunikation, där vården arbetar aktivt för att alla parter tar sitt ansvar. Vårdens 

ansvar är bland annat att aktivt kunna inhämta synpunkter från anhöriga och att sträva 

efter att inkludera dem i planeringen och vården av deras närstående. 

 
2.3 Vårdpersonal och inkludering av närstående 

Det har visat sig finnas få studier med vårdpersonal inom vuxenpsykiatrisk öppenvård 

och deras upplevelser av att inkludera närstående till personer med psykisk ohälsa, 

speciellt inom den svenska psykiatriska öppenvården. I denna studie används begreppet 

vårdpersonal, vilket inkluderar specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård, 

grundutbildade sjuksköterskor och skötare. I Newman, et al (2017) litteraturstudie har 

det visat sig att om vårdpersonalen inkluderar närstående i den vuxenpsykiatriska 

vården under ett tidigt skede så skapar detta bättre förutsättningar för god 

kommunikation och samarbete. För att närstående ska kunna inkluderas i den 

vuxenpsykiatriska vården överlag krävs det att de accepteras som vårdpartner till deras 

familjemedlem som lever med psykisk ohälsa. Detta ställer krav på vårdpersonalen från 

början genom att de visar sig tillgängliga, närvarande, öppna, tillitsfulla och ger 

information så att familjer till individer med psykisk ohälsa kan bli inkluderade och 

accepterade i återhämtningen av deras familjemedlem. 

 

All vårdpersonal som arbetar inom den psykiatriska vården och i andra 

tvärvetenskapliga team spelar en viktig roll vad gäller att närma sig och initiera stöd. 

Det visar sig bland annat hur en hel familj, framförallt barnen, påverkas när en förälder 

lever med psykisk ohälsa (Östman, Plantin & Afzelius, 2017). De flesta som arbetar 

inom vuxenpsykiatrin känner till vikten av att inkludera närstående till personer med 

psykisk ohälsa men uttrycker en avsaknad av kunskap och färdighet inom området. 

Detta bland annat i arbetet med att inkludera barn till personer med psykisk ohälsa, till 
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att hantera eventuella problem emellan föräldrar men även när det gäller att kunna 

arbeta med att inkludera en hel familj (Reupert & Maybery, 2006). I en norsk studie av 

Sällström, Weimand, Hedelin Gjøvik och Hall Lord (2013) som gjordes på 

sjuksköterskor som arbetar inom vuxenpsykiatrisk öppen och slutenvård uttrycks en 

medvetenhet i vikten av att involvera närstående i tidigt skede. Det framkom även att 

det saknas rutiner när det gäller överrapportering av patienter från en enhet inom 

vuxenpsykiatrin till en annan, bland annat när det gäller allmän information om 

patienten som kan innefatta hur närståendearbetet sett ut. Det framgår också att 

sjuksköterskorna upplever en tidsbrist när det gäller möjligheten att inkludera 

närstående. 

 

Vidare beskriver även Sjöblom, Pejlert och Asplund (2005) sjuksköterskans 

medvetenhet när det gäller vikten av att inkludera närstående men att det inte alltid är 

genomförbart. Sjuksköterskorna upplevde det lättare att inkludera närstående till 

nyinsjuknade patienter än till patienter som varit i deras vård under en längre tid. Det 

redogörs också i studien om sjuksköterskornas medvetenhet när det gäller den börda 

och utsatthet som barn till personer med psykisk ohälsa kan bära med sig. 

Sjuksköterskorna uppgav även att det är viktigt att visa en förståelse för närstående, 

deras eventuella känslor av maktlöshet och att det finns någon som lyssnar på dem. 

Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir och Saveman (2011) menar att vårdpersonal inom 

psykiatrisk vård kan uppleva en känsla av belastning att ta hand om närståendes känslor, 

men att en öppenhet och en dialog genom utbildning och träning kan minska denna 

belastning. I Sjöblom, et al (2005) studie framkommer det att när relationen mellan 

närstående och vårdpersonal inte fungerar kan konflikter uppstå dem emellan som kan 

göra att vårdpersonalen hellre väljer att enbart se till personen med psykisk ohälsa än till 

att inkludera de närstående i vården. Det förekommer även att personen med psykisk 

ohälsa väljer att inte inkludera sina närstående, även i de fall då närstående vill vara ett 

stöd. Vårdpersonalen kan då hamna i en situation då de vill förmedla information till 

närstående, men inte får ge någon, enligt tystnadsplikten. 

 

Saveman, Franzén Årestedt, Johansson och Benzein (2008) föreslår att ett 

paradigmskifte är nödvändigt i alla omvårdnadssammanhang med fokus på ett 

samarbete som är icke hierarkiskt och där familjerna ses som experter på sina egna liv. I 

artikeln kommer författarna fram till att det är nödvändigt att utveckla en 

omvårdnadsfilosofi för vägledning i hur och i vilken utsträckning familjer bör bli 

inkluderade i omvårdnaden eftersom vårdpersonal som i studien är sjuksköterskor intar 

en mer stödjande inställning då, än om det finns en mer allmän riktlinje på 

arbetsplatserna. I Blomqvist och Ziegert (2011) studie uttrycker sjuksköterskorna att det 

är av betydelse att genomgå utbildning när det gäller att möta och inkludera patientens 

familjer. Genom att få utbildning skulle detta möjliggöra och förändra tankesättet, ändra 

inställning och ge ökad kunskap. Östman, Persson, Ingvarsdotter och Hjärthag (2017) 

har belyst vårdpersonalens efterfrågan av enkla och tydliga riktlinjer för att möjliggöra 

ett korrekt stöd till närstående som lever med en person med psykisk ohälsa. Det visar 

sig vara önskvärt att dessa riktlinjer skulle kunna användas hos flertalet instanser inom 

vuxenpsykiatrin så att arbetet med att inkludera närstående blir en naturlig del och att 

det upprätthålls. Sjuksköterskor inom akut och psykiatrisk heldygnsvård upplever att det 

skett en positiv förändring under de senaste åren när det gäller försök till att inkludera 

närstående till individer med psykisk ohälsa (Sjöblom, Pejlert & Asplund, 2005; 

Blomqvist & Ziegert, 2011). Saveman, et al (2008) kom i sin studie fram till att svenska 

sjuksköterskor som arbetar på vuxenpsykiatrisk heldygnsvård och öppenvård har en 

positiv inställning till att inkludera närstående i vården. I studien kom författarna även 
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fram till att denna inställning förhoppningsvis gör att de närstående bjuds in till att 

samarbeta i högre grad. De menar att detta i förlängningen troligtvis ger ett bättre 

resultat i omvårdnaden . 

 

3 Teoretisk referensram 
Att enbart fokusera på den psykiska ohälsan som ett inre fenomen hos en enskild 

individ är enligt Syrén och Lützen (2012) inte tillräckligt för vården. När människor är 

delaktiga i varandras liv och där en förändring sker i livssituationen hos någon av dem, 

så påverkas även livet för de andra (Saveman, Hagberg & Benzein, 2017). I vår studie 

kan detta relateras till att när en människa insjuknar i psykisk ohälsa så påverkas även 

de personer som på något vis är involverade i hens liv. Systemisk teori, som beskrivs av 

Syrén och Lützen (2012) fokuserar på samspelet mellan människor i sociala och 

kulturella sammanhang och ligger även till grund för vårdpersonal att förhålla sig till. 

Wright och Leahey (2013) definierar begreppet system med olika delar som ömsesidigt 

påverkar varandra. Detta kan sättas i relation till familjer genom att fokusera på hur till 

exempel en sjukdom eller problem påverkar familjemedlemmarna emellan, istället för 

att se till den enskilda personen. Systemteorin fokuserar enligt Öqvist (2008) på här och 

nu. Vidare beskrivs hur struktur och funktion hos levande system via samspel med 

omgivningen kan förändras och förnyas. Han förklarar också systemtänkande med att 

det är cirkulärt och att det handlar om att förstå världen i termer av helheter, relationer, 

funktioner, sammanhang och mönster. Ett modernt systemtänkande innebär oavsett 

innehåll att det är samspelet mellan form (struktur) och funktion som är intressant (a.a).  

 

Vidare menar Syrén och Lützen (2012) att sanningar är preliminära beskrivningar av 

verkligheten här och nu. En persons beskrivning av en specifik situation innefattar dess 

föreställning av verkligheten, vilka kan både underlätta och hindra i vardagen. Det är i 

föreställningarna som förståelsen av mig själv, andra och omvärlden växer fram. Öqvist 

(2008) belyser ”skillnaden som gör skillnad” genom att förklara vikten av att ta tillvara 

på den variation som finns genom att uppmärksamma och utnyttja skillnader. Saveman, 

Hagberg och Benzein (2017) menar att det finns flera möjliga och olika sätt att se på 

världen i mötet och i dialogen om familjen bjuds in för samarbete och det kan då visa 

sig flera olika sätt att hantera de problem som finns. I mötet som blir till en 

omvårdnadsåtgärd, så blir utmaningen att se hur relationen i sig har en signifikant 

betydelse när det gäller upplevelsen av minskat lidande och ett bättre välbefinnande. 

Enligt oss som författare till denna studie så tydliggör systemisk teori vikten av att 

helheten är större än delarna, vilket innebär ett stöd för vårdpersonal att förhålla sig till 

patienten och dess närstående i den psykiatriska omvårdnaden. 

 

4 Problemformulering 

De flesta personer med psykisk ohälsa har förhoppningsvis någon i sin omgivning som 

är betydelsefull för dem. Närstående till personer med psykisk ohälsa kan uppleva att 

det är svårt och belastande att vara anhörig. Närstående uttrycker det som betydelsefullt 

att få information och stöd gällande den anhöriges hälsa och behandling. Det är därför 

av vikt att vårdpersonal gör närstående delaktiga i vården. Ett fåtal tidigare studier tyder 

på att vårdpersonal inom vuxenpsykiatrisk vård upplever en avsaknad av kunskap och 

färdighet i att bemöta närstående och att utbildning i att bemöta och inkludera patientens 

närstående är önskvärt. Vårdpersonal är medvetna om betydelsen av att inkludera 

närstående i den psykiatriska vården för att omvårdnaden ska bli så god som möjlig, 

dock uppmärksammas ett motstånd att faktiskt bjuda in anhöriga. 
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Tidigare studier har framförallt utgått ifrån en vuxenpsykiatrisk heldygnsvård när det 

handlar om vårdpersonalens upplevelser, få studier finns inom den vuxenpsykiatriska 

öppenvården. Med grund i systemteori och att det saknas forskning är det därför enligt 

oss angeläget att undersöka vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående i 

vuxenpsykiatrisk öppenvård. Detta kan förhoppningsvis i förlängningen bidra med 

kunskap och leda till att arbetet med patientens närstående förbättras inom den 

vuxenpsykiatriska öppenvården. 

 

5 Syfte 
Syftet var att undersöka vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående inom 

vuxenpsykiatrisk öppenvård. 
 

6 Metod 

En kvalitativ design användes utifrån studiens syfte som är att undersöka 

vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk 

öppenvård. När en kvalitativ studie utförs efterfrågas nyanserade beskrivningar utifrån 

en person som intervjuas och dess livsvärld eller uppfattning av ett fenomen (Kvale & 

Brinkman, 2014). En kvalitativ forskningsdesign upptäcker samt beskriver olika 

händelser som inte är förutbestämda (Polit & Beck, 2017). Eftersom studien avsåg att 

undersöka vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående, valdes 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer 

innebär förberedda strukturerade frågor som berör själva ämnet som ska undersökas 

(a.a). 

 

6.1 Urval 

Deltagarna i studien valdes ut genom ett strategiskt urval, vilket innebar att de inte 

valdes ut slumpmässigt utan författarna förhöll sig till deltagare som har specifik 

kunskap inom området skulle studeras (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier för 

studien var vårdpersonal som arbetar inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, dock inte på 

samma enhet som författarna till denna studie. Med vårdpersonal menas det i denna 

studie vara specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård, grundutbildade 

sjuksköterskor och skötare. Alla befattningar upplevdes av författarna vara av vikt att 

inkludera eftersom inkludering av närstående är central för alla befattningarna. Ingen 

begränsning vidtogs när det gällde arbetslivserfarenhet. Författarna ansåg att 

arbetslivserfarenheten kunde vara bra om den varierade hos vårdpersonalen för att fånga 

in varierade upplevelser av fenomenet som skulle undersökas och för att se om detta 

kunde påverka resultatet. I inklusionskriterierna ingick vårdpersonal som arbetade inom 

vuxenpsykiatrisk öppenvård. I urvalet deltog 15 personer både män och kvinnor, sju 

specialistsjuksköterskor i psykiatri, två sjuksköterskor och sex skötare. Vårdpersonalens 

arbetslivserfarenhet var mellan ett och 40 år. 

 

6.2 Datainsamling 

En kvalitativ ansats valdes som kom att bygga på intervjufrågor. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) så förklaras kvalitativ forskningsintervju med att forskaren vill förstå 

den levda vardagsvärlden hos den som intervjuas utifrån dennes perspektiv. För att hålla 

sig till det område som skulle undersökas valdes att använda semistrukturerade 

intervjuer. Detta förklarar Polit och Beck (2017) med att forskaren har förberett en lista 



  
 

10 

med specifika teman som berör det som ska undersökas, men intervjupersonen ges stor 

frihet att utforma sina svar. Frågorna kan vara i en bestämd ordning, men detta behöver 

inte vara av vikt. Polit och Beck (2017) menar också att denna teknik säkerhetsställer att 

forskaren erhåller all den information som efterfrågas och ger även deltagarna möjlighet 

att kunna ge uttryck för det de önskar förmedla. Vid en kvalitativ intervju kan det enligt 

Patel och Davidson (2011) vara en fördel om forskaren är förberedd. Förberedelserna 

kan innebära att innan studien påbörjas genomförs pilotintervjuer, studiebesök eller 

observation i syfte att orientera sig och att successivt kunna samla in underlag inför den 

egentliga intervjustudien.  

 

För att se om denna studiens förberedda frågor kunde besvara studiens syfte så gjordes 

en provintervju vilken visade sig gav bra innehåll, dock fick en viss justering av 

frågorna göras. Intervjuerna genomfördes enskilt. Det kortaste intervjun var på cirka 25 

minuter och den längsta på cirka 40 minuter, de flesta intervjuerna varade i cirka 30 

minuter. Varje intervju genomfördes tillsammans av författarna, detta eftersom vi ville 

säkerhetsställa att alla intervjuer blev så likartade som möjligt. Inför varje intervju gick 

författarna igenom intervjufrågorna så att intervjudeltagaren inte skulle uppfatta 

intervjutillfället som oordnat. Intervjuguide med intervjufrågor redovisas i bilaga A. 

 

6.3 Undersökningsprocedur 

För att kunna få ett godkännande om att få genomföra studien skickades ett 

informationsmail till berörd verksamhetschef inom landstingets vuxenpsykiatriska 

öppenvård i Blekinge (bilaga B). När verksamhetschefen gav ett godkännande via mail 

och även brevledes att få genomföra studien skickades skriftlig information till 

vårdpersonalen via mail (bilaga C). I den skriftliga informationen beskrevs studiens 

syfte samt tillvägagångssätt gällande genomförandet av hur studien skulle gå tillväga. I 

informationsbrevet framgick det att vårdpersonalens medverkan var frivillig samt att de 

när som helst kunde avbryta utan att ange orsak. Under själva intervjutillfället fick 

deltagaren innan intervjun påbörjades lämna och skriva under ett skriftligt samtycke 

(bilaga D). 

 

6.4 Analysmetod 

Då studien beskriver vårdpersonalens upplevelser av att inkludera närstående i 

vuxenpsykiatrisk öppenvård valdes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) med induktiv ansats. Induktion beskrivs av Kvale och Brinkman 

(2014) att forskaren närmar sig det som hen vill undersöka utan att testa sig fram med 

olika idéer. Den empiriska världen får istället avgöra vilka frågor som kan vara värda att 

söka svar på. Fejes och Thornberg (2009) menar att en induktiv ansats innebär att 

generella slutsatser dras utifrån en mängd enskilda fall. Själva slutsatsen dras via 

observationer och erfarenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

innehållsanalys göras på olika abstraktionsnivåer. Både manifest och latent innehåll 

handlar om tolkning men tolkningen varierar i djup och i abstraktionsnivå. Att analysera 

det manifesta innehållet innebär att beskriva uttrycken i en text eller intervju, det som är 

uppenbart, det som är synligt och skrivet i ord. Varje intervju motsvarade en 

analysenhet. Författarna till denna studie började med att transkribera varje intervju 

ordagrant och dessa lästes sedan igenom ett flertal gånger för att få en 

helhetsuppfattning. Nästa steg var att ta ut meningsbärande enheter i form av meningar 

och stycken som motsvarade syftet. Dessa valdes ut enskilt av båda författarna för att 

sedan jämföras och diskuteras. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska varje 

meningsbärande enhet vara så pass liten att den kan vara hanterbar i analysprocessen, 
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men också tillräckligt stor för att bibehålla en helhet. I nästa steg kortade författarna ner 

dessa meningsbärande enheter genom kondensering. Dessa kodades vilket innebar att de 

kort beskrev intervjuernas innehåll och grupperades i kategorier som återspeglade det 

centrala budskapet i intervjuerna. Dessa utgjorde alltså det manifesta innehållet. 

Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Och just de här väldigt 

svåra diagnoserna som 

schizofreni är, eller 

schizoaffektivt syndrom, 

alltså de är ju, eller 

vanföreställningssyndrom, 

där det är så o, de har 

sådana, symtom som gör 

det så svårt att förstå 

dem. Så då ser man det ju 

som väldigt att här 

behöver ju, här behöver 

alla vara med för det ska 

bli bra för den här 

personen. 

När det gäller 

de svåra 

diagnoserna, 

med dess 

svåra symtom 

som gör det 

svårt att förstå 

dem, så ser 

man hur stort 

behov det är 

av att alla ska 

vara med. 

Stort behov av 

närstående 

Att 

åstadkomma ett 

samarbete 

Alltså det är ju en sån 

enorm förtvivlan. Alltså 

de är så förtvivlade, 

förkrossade, utmattade, 

eh… ja… ja skräckslagna 

ibland, jätterädda för att 

det ska hända deras barn, 

eller, syskon, eller vän 

eller nånting. Oftast är 

det ju föräldrar. 

De är så 

förtvivlade, 

förkrossade, 

utmattade, 

skräckslagna 

och rädda att 

det ska hända 

deras anhörig 

något. 

Närståendes 

känslor/utsatthet 

 

Att 

uppmärksamma 

och stödja 

närstående 

Sen är det vissa 

situationer där 

patienterna motsätter sig 

detta, de vill 

överhuvudtaget inte att vi 

ska ha nånting med de 

anhöriga och göra. Och 

då blir det ju jättesvårt. 

Men de har ju ändå rätt 

till det. 

Patienter kan 

motsätta sig 

och vill inte 

att vi ska ha 

med anhöriga 

att göra. 

 

Då blir det 

svårt, men en 

rättighet ändå 

Svårt när 

patienten säger 

nej 

Att möta 

utmaningar 

Så jag tänker att det är ju 

ändå ofta man har det 

uppe på tapeten och de 

behöver det och så. Sen 

har jag inte riktigt koll på 

om de har flaggat för det, 

eller man har erbjudit det. 

Jag har lite svårt och… 

Anhöriga 

diskuteras på 

arbetsplatsen. 

Osäkerhet om 

närstående 

själva 

efterfrågar 

inkludering 

Närståendearbete 

på arbetsplatsen 

Att göra olika 

och vilja mer 
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för jag har ju inte varit 

här så länge. 

eller om 

personalen 

erbjuder. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

En grund för etiska riktlinjer när det gäller forskning som involverar människor 

presenteras i Helsingforsdeklarationen och innefattar all forskning på identifierbart 

mänskligt material eller på uppgifter som kan förbindas till personer (World Medical 

Association [WMA] 2013). Polit och Beck (2017) menar att när människor deltar i en 

studie så behövs hänsyn tas till personerna som deltar och att deras rättigheter är 

skyddade. I Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) står det även att upplägg och 

genomförande av varje steg när det gäller forskning med människor tydligt ska 

beskrivas via ett försöksprotokoll. Protokollet ska bedömas av en särskild etikkommité 

om studien är genomförbar. Bedömningen utgörs med eventuella synpunkter, 

vägledning, lämplighet och godkännande. Denna studie har genomgått en etisk 

egengranskning (bilaga E) på rekommendation av Etikkommittén Sydost 

(Etikkommittén Sydost, 2017). Författarna valde också att skicka in en ansökan om 

etisk granskning till Etikkommitén Sydost. Studien har därmed fått ett rådgivande 

yttrande där det inte bedömdes föreligga några etiska problem för att genomföra studien 

som planerat (bilaga F). Brinkman och Kvale (2017) belyser att i kvalitativ forskning 

kan det finnas ett dilemma i att å ena sidan erhålla kunskap och å andra sidan se till den 

etiska omsorgen. Enligt författarnas uppfattning skulle detta dilemma kunna utgöra en 

risk i vår studie. Frågorna som ställdes till intervjudeltagarna skulle kunna uppfattas 

som ifrågasättande, som i sin tur skulle kunna göra att deltagarna upplever att de inte 

utför sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. I en intervjusituation menar Brinkman och 

Kvale (2017) att en övervägning av personliga konsekvenser för deltagarna bör 

övervägas, till exempel om stress eller en förändring av deltagarnas självuppfattning 

uppstår.  
 

Att inkludera närstående i vården kan bidra med förståelse för de möjligheter och 

utmaningar vårdpersonal erfar när det gäller att inkludera närstående inom öppenvården. 

Författarnas studie kan förhoppningsvis leda till att närståendearbetet aktualiseras och 

utmynna i förslag till utveckling inom området. Om närstående inkluderas i större 

utsträckning innebära det att vårdtiderna skulle kunna förkortas och att kvalitén på 

vården höjs. 
 

I Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) står det att deltagare i studier har rätt att värna 

om sin integritet och att den ska respekteras. Vidare behöver studiers inverkan på 

deltagarnas fysiska och psykiska integritet och personlighet minimeras. Patel och 

Davidson (2016) menar att deltagarna i intervjuerna kan påverkas av sättet som 

forskaren intervjuar på, exempelvis gällande kroppsspråk, gester och språkbruk. En 

annan aspekt var författarnas förförståelse till det vi som skulle undersökas, med tanke 

på upplevelsen av att närstående inte inkluderas i den omfattning som är önskvärd. 

Genom en medvetenhet om förförståelse så påverkades förhoppningsvis inte själva 

förfarandet av intervjun. Patel och Davidson (2016) menar även att en medvetenhet hos 

forskaren krävs gällande sin förförståelse så att den inte färgar den kvalitativa intervjun. 

Följande forskningsetiska principer gällande krav på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande var vägledande i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Vi 

informerade intervjudeltagarna både skriftligt och muntligt om studien och dess syfte, 

dess tillvägagångssätt och frivilligheten att delta samt att deltagarna när som helst kan 

avbryta utan att ange skäl till detta. Informerat samtycke skrevs under av deltagarna i 
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intervjuerna innan de påbörjades. Det insamlade datamaterialet avidentifierades och 

kodades. Intervjudeltagarna informerades om att det insamlade datamaterialet 

förvarades oåtkomligt för obehöriga och att det användes enbart i denna studie. De fick 

även information om vem som hade tillgång till datamaterialet och att det hanterades 

konfidentiellt, samt om vart de sedan kunde få tillgång av det färdiga resultatet av 

studien. Resultatet av studien kan inte härledas till enskild deltagare eller arbetsplats. 

Det insamlade datamaterialet kommer efter studiens genomförande och efter att 

uppsatsen blivit godkänd att förstöras. 

 

7 Resultat 
Analysen utmynnade i fyra kategorier som uttrycker vårdpersonalens upplevelser av att 

inkludera närstående i den vuxenpsykiatriska öppenvården. Kategorierna beskrivs mer 

utförligt i löpande text och illustreras med citat från intervjudeltagarna. 

 

7.1 Att åstadkomma ett samarbete 

Analysen visade att vårdpersonalens upplevelser av att inkludera närstående kunde 

förstås som att åstadkomma ett samarbete. Vårdpersonalens upplevelser överlag var att 

det är fördelaktigt att inkludera närstående i patientarbetet. På det stora hela var 

inkludering  en självklar och naturlig del i arbetet där de närstående erfors som en resurs 

och där ett fungerande samarbete upplevdes som värdefullt. Detta samarbete skapade 

även möjligheter att i förlängningen förstå familjesystemet i större utsträckning. 

 

Eh, och man får förståelse för själva familjemönstret och hur det har varit och 

ja… eh, och att man, kan man då in och hjälpa, bryta onda cirklar till exempel 

eller hjälpa till med det. Och det blir, för det blir det ju oftast, en markant 

förändring. Då är det ju en jättestor möjlighet. (deltagare 8) 

 

“Det är det viktigaste. Att vi inte stänger in oss och tror att vi kan läka här inne för det 

kan vi inte. Vi måste ha alla med.” (deltagare 14) 

 

Vidare upplevde vårdpersonalen det som gynnsamt när en god kontakt med närstående 

uppnåddes på så sätt att det innebar att kontakten med dem blir mer lättillgänglig och att 

de kunde fungera som ett stöd i vården och ett samarbete kunde etableras. De kunde 

exempelvis fungera som ett stöd i samtal då patienten hade svårt att komma ihåg vad 

som sades eller bestämdes. Patienten kunde även ha svårigheter med att beskriva eller 

framföra hur hen mådde vilket närstående kunde vara ett stöd i. 

 

Eh, när man lyckas få god kontakt även med den anhörige så känns ju det 

tillfredsställande, för då vet man, då har man ju en behandlare till! Egentligen! 

Eh, fast så tänker ju inte naturligtvis den patienten jag har och den anhörige. 

Men, men kan jag få en anhörige liksom och ändra nån rutin eller, ja men vi gör 

så här, ehm, ja men vi sätter upp en sån tavla. Så tänker jag: YES! (deltagare 7) 

 

Upplevelsen hos vårdpersonalen var också att de närstående har kunskap, erfarenhet och 

bakgrundsinformation om patientens liv som kunde delges om ett samarbete 

etablerades. Det upplevdes som givande att få information från närstående som 

patienten inte gav. De kunde förmedla viktig information om hur det fungerat tidigare 

för patienten gällande exempelvis uppväxt och skolgång. Det upplevdes som positivt att 

redan från början inkludera de närstående som då kunde uppmärksamma de 
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förändringar som skedde, både positiva och negativa. Det visade sig också vara en 

fördel i de fall där patienten själv inte hade insikt i sin psykiska ohälsa och där de 

närstående kunde uppmärksamma eventuella försämringar hos patienten i tid. 

 

Eh, alltså man tar ju upp den här informationen, för de sitter ju inne med 

otroligt mycket kunskap och erfarenhet av, den utsatta alltså patientens liv, som 

inte man kan förmedla själv när man är så sjuk i början ju. Och då är det ju så 

otroligt viktigt. (deltagare 8) 

 

Vårdpersonalen upplevde också att när närstående inkluderades i patientens vård och ett 

samarbete fanns så gav det en ökad förståelse hos närstående gällande patientens 

problematik. Enligt vårdpersonalen var det viktigt att de var införstådda i sin 

närståendes psykiska ohälsa då det innebar att hela livssituationen blev bättre för dem. 

Det innebar också en trygghet för både vårdpersonal och närstående att veta vem den 

andra var. 

 

Jag tycker alltid att det är bra för patienten om ju fler som samarbetar. Ju fler 

som är inblandade. Eh, och därför tycker jag att det, det känns väldigt bra att få 

hit anhöriga också. Om inte annat vid ett enda tillfälle, för det, man ser liksom 

hur de slappnar av under tiden och man kan förklara lite. Och eh, ja. I alla fall 

och få en syn på vem det är som, som deras anhörige träffar och så. Jag tror att 

det är stora fördelar med det. Man avdramatiserar liksom. (deltagare 2) 

 

7.2 Att uppmärksamma och stödja närstående 

Vårdpersonalen upplevde att inkludering av närstående innebar att uppmärksamma 

närståendes situation, känslor och utsatthet samt stödja dem. Vårdpersonalen uttryckte 

att närstående är i behov av stöd och information när någon i familjesystemet har 

psykisk ohälsa. De upplevde att närstående själva kunde drabbas av psykisk ohälsa i sin 

tur när någon i familjesystemet led av psykisk ohälsa. Detta gav en belastande situation 

i familjesystemet. Vårdpersonalen uppgav att de upplevde det som centralt att kunna 

tänka sig in de närståendes situation och viktigt att kunna ge stöd genom att sänka 

närståendes oro och stress. Upplevelsen var att genom att finnas där, svara på frågor, 

lyssna och validera de närstående så inkluderades dem. 

 

“Och det viktiga är ju och få ner oron, stressen av att ha en anhörig som är psykisk 

liksom i dåligt skick eller dåligt mående eller vad det nu kan vara.” (deltagare 5) 

 

”Och det behöver kanske inte vi alla gånger göra så mycket utan svara på alla frågor 

och sen så börjar de själva tänka, jag menar det är sunt tänkande människor de flesta 

som kommer hit.” (deltagare 2) 

 

Överlag uppmärksammades de närståendes tillvaro av vårdpersonalen och de fick en 

insikt i de prövningar som finns att som närstående leva med en individ som har psykisk 

ohälsa. Vårdpersonal uttryckte att närstående ibland kunde vara uppgivna och att de 

kände ett ansvar för att en förändring skulle ske. Känslor som maktlöshet, skuld och 

skam var något som de flesta i vårdpersonalen upplevde att de närstående förmedlade. 

 

Det är, ofta både skuld, skam… ehm, maktlöshet. Eh, skulle jag nog säga i de 

främsta. De känner att de inte räcker till, lägger skuld på sig själva. Där är, vad 

gjorde jag för fel liksom, hur kunde det bli såhär? Det är mycket tycker jag. 

(deltagare 12) 
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”Ja du, en del undrar man ju hur i jissunamn de står ut, men… Då är det kärlek!” 

(deltagare 6) 

 

Vårdpersonalen upplevde det viktigt att kunna stödja närstående när tankar av skuld och 

skam uppkom. Vårdpersonalen upplevde även närståendes känslor av att vara arga och 

ledsna, trötta och besvikna. Någon i vårdpersonalen upplevde att det fanns en sorg hos 

både patienter och närstående gällande ovissheten att inte veta om eller när hen blir 

frisk. Men även att det finns ett hopp om tillfrisknande. 

 

”Alltså det här hoppet liksom att, att den här personen som är sjuk faktiskt ska bli 

riktigt frisk igen. Och den sorgen kan man ju se hos patienter själv också, att det finns 

liksom ingen ände på det här.” (deltagare 14) 

 

Vårdpersonalen upplevde det som positivt och en del av inkluderingen att kunna 

erbjuda närstående ytterligare stöd i form av tre anhörigsamtal hos annan vårdpersonal, 

vilket ofta mottogs tacksamt hos många närstående.  De flesta av vårdpersonalen 

upplevde att detta erbjudande om stöd användes flitigt och det erbjöds när de såg ett 

behov hos närstående av ytterligare stöd. Det fanns även olika grupper för närstående 

som vårdpersonalen erbjöd. Bland annat hade de möjlighet att delta i en allmän 

utbildning om psykisk ohälsa där närstående fick information och kunskap om detta. 

Vårdpersonalen menade att de hade sett att närstående fick förståelse av varandra och 

kunde ge varandra stöd. Vårdpersonalen upplevde att de flesta närstående ville ta emot 

detta stöd men att det även fanns närstående som inte tog emot det till en början 

eftersom de var fokuserade på sin närstående med psykisk ohälsa. Möjligheten att även 

kunna erbjuda anhöriggrupper där både närstående och patienter kunde delta i 

upplevdes av vårdpersonalen som något alla parter uppskattade. 

 

Men vi har ju också vår ADHD grupp som vi har, som vi kör ett visst antal.. en 

eller två tillfällen per termin, där man kommer, det är fem tillfällen då.. och där 

har vi de senaste gångerna, får man bjuda med en anhörig på de här träffarna. 

Då är man ju i grupp och så får man ta med en anhörig också och det tycker 

många om. Och det tycker vi, då får ju... då kommer ju samma information ut 

till alla på en gång. Och det brukar patienterna tycka om, och de anhöriga 

med… så. (deltagare 15) 

 

7.3 Att möta utmaningar 

Vårdpersonalens upplevelser av att inkludera närstående innebar också en del 

utmaningar. Flera upplevde att tiden till att inkludera de närstående inte alltid var 

tillräcklig på så sätt att vårdarbetet blev mer omfattande och det krävdes mera av dem 

som vårdpersonal när närstående inkluderades. Mer tid till detta arbete efterfrågades av 

en del vårdpersonal. Vissa av vårdpersonalen menade att de i större utsträckning fick 

fundera över vad som sades och på vilket sätt. Det visade sig att vårdpersonalen 

upplevde att när antingen patienten tvekar till att inkludera närstående eller när 

närstående tvekar till att bli inkluderade så ses detta som ett motivationsarbete. Enligt 

vårdpersonalen handlade det om att hitta tillfällen att inkludera och att inte ge upp trots 

motstånd. De menade att historien antagligen tagits upp många gånger och patienten 

och de närstående ska våga och orka ta upp detta igen och igen. 

 

”Det tänker jag mer… att just de vågar fejsa, orkar fejsa det igen liksom för de har 

ältat och ältat och ältat i alla dessa år. Vi pratar ju många år.” (deltagare 9) 
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Ibland upplevdes det som att närstående bara såg sjukdomen och inte individen. Ibland 

uppträdde svårigheter i stunden som behövdes tacklas där patienten kunde “fara ut” mot 

sina närstående. Vid dessa tillfällen gjordes ibland en paus i närståendearbetet för att 

sedan återupptas vid ett senare tillfälle. 

 

Och sen ibland är det jobbigt och ta med anhöriga in i rummet, det kan vara 

jobbigt för man märker faktiskt att dem beter sig på ett sätt som inte är så bra 

för min patient då om man säger så. Det får man ju också räkna med, för alla vi 

människor har problem av olika slag, mer eller mindre. Men det är ändå bra för 

man får se någonting och man kan hantera det då. Det kan man ju inte om man 

ska sitta och gissa. Så jag tycker det är jättebra. (deltagare 10) 

 

Dock visade det sig vara viktigt acceptera när patienten inte ville inkludera närstående. 

Det fanns upplevelser hos vårdpersonalen av att patienten inte alltid ville att de 

närstående skulle inkluderas av olika anledningar, exempelvis att de inte ville belasta 

sina närstående. En av deltagarna upplevde att patienterna pratade mycket om sina 

närstående men att när de fick förslaget att bjuda in dem så tackade de nej. 

 

”Men det finns ju också de som inte har någon kontakt överhuvudtaget med sina 

anhöriga. Det är ju alltid patienten som bestämmer, om anhöriga får vara med.” 

(deltagare 12) 

 

Att som vårdpersonal bemöta närståendes olika känslor kunde upplevas som en 

utmaning då tiden inte alltid var tillräcklig för det omhändertagandet som behövdes just 

där och då. Vårdpersonalen upplevde det som en utmaning när närstående inte insåg att 

deras närstående har en psykisk ohälsa eller inte kunde acceptera detta. Vårdpersonalen 

upplevde det som viktigt att det finns en insikt hos närstående för att bland annat kunna 

ta del av de förändringar och framsteg som patienten gjorde.  Det upplevdes också 

försvåra hela situationen om det fanns tveksamheter inför behandlingen hos de 

närstående och patienten. Det upplevdes som en utmaning när de i samtal blev 

motarbetade av närstående och när det inte hjälpte att förklara. Som vårdpersonal kan 

man då uppleva att det inte alltid var till patientens fördel att inkludera de närstående. 

 

Ja det kan ju va för den delen också att, att de närstående inte har den här 

sjukdomsinsikten. Jag kan ta ett exempel då, en tjej som, som eh, har varit 

jättesjuk och nu äntligen har hon liksom accepterat det här. Hon är påläst och 

hon köper det vi säger, hon tar sina mediciner och hon eh, eh har velat liksom 

att vi, att vi talar om för henne hur hon ska hantera det här och så här, äntligen 

då. Eh, men då har hon svärföräldrar som bara tycker att hon är knäpp så att 

säga. Som det inte går och prata med och som vi har försökt, men de vill ju inte 

utan de tycker bara att den där hon är ju inte, så dem eh, ja hennes stackars 

man då han står mitt emellan där. Så. För han, han vill ju också förstå det här 

och har börjat och förstå, men då är ju dem och motarbetar verkligen och 

lägger sig i och… ja… så att ibland, skratt, så kan det ju köra ihop sig och 

liksom bli ännu mer besvärligt. Det är ju, det handlar ju om att man har en 

insikt där också annars tycker jag att då är det lika bra att, klipp dom, de ställer 

ju bara till. (deltagare 6) 

 

En annan utmaning som vårdpersonalen upplevde var att vissa närstående i samtal “tar 

över” och att fokus på patienten blir åsidosatt. Ibland upplevdes det av vårdpersonalen 
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som utmanande när närstående agerade på ett sätt som försvårar för patienten. Samtidigt 

uttryckte en i vårdpersonalen det som att det också kan bli en ögonöppnare som kan 

leda till en förståelse av patientens situation. Det kunde även upplevas som sorgligt och 

frustrerande när vårdpersonal fick insikt i att de närstående inte ville inkluderas eller 

inte var någon tillgång även då behovet fanns och hade gynnat alla inblandade parter. 

 

Och då att hon känner sig oälskad. Hur ska man liksom? Man får ju bara in i 

den att ja det verkar vara så. Jag vet inte hur du ska tolka det, och så. De kan 

inte. Det är uppenbart.Och den är verkligen tuff. Ja, så där får man ju såhär. 

Där måste man ju såhär hålla sig själv tillbaka. (deltagare 5) 

 

En del i vårdpersonalen upplevde det som en utmaning då närstående ansåg att 

vuxenpsykiatrin inte gjorde något åt deras närståendes mående och/eller situation. En 

annan utmaning var när närstående hade en annan bild än vad vårdpersonalen och 

patienten hade. De ställde för höga krav i hopp om att patienten skulle kunna göra saker 

hen inte kan. 

 

Eh ja, utan bara… det finns ju de som ringer hit jättemycket: Ja, nu vad det nu 

är, nu måste du komma hit och hon måste bli inlagd och måste… sådär, gör nåt. 

Och psykiatrin gör ingenting…titta bara, det finns ju också. Så. (deltagare 6) 

 

Vissa vårdpersonal upplevde det som utmanande när närstående hade förväntningar på 

vuxenpsykiatrin som inte stämde överens med hur verkligheten ser ut och kom med 

orimliga krav, exempelvis när närstående förväntade sig att vårdpersonal skulle hjälpa 

till och ordna med praktiska ting, såsom att ombesörja boende åt patienten. 

 

“Det kan också vara svårt när anhöriga eller närstående tycker att man ska fixa en 

massa saker som man inte kan göra. Fixa lägenhet...fixa… allt möjligt… Skratt. Hela 

livet så. Ungefär så.” (deltagare 13) 

 

7.4 Att göra olika och vilja mer 

Vårdpersonalens upplevelser av inkludering av närstående på deras arbetsplatser var att 

inkluderingen skedde i olika omfattningar beroende på trycket och tidspressen på de 

olika arbetsplatserna. Det uppgavs att ämnet ofta lyftes och diskuterades. Några 

efterfrågade utbildning i detta. Generellt upplevde vårdpersonalen att det kunde göras en 

större ansträngning och att arbetet med att inkludera närstående kunde utvecklas mer. 

 

Mm, det kan väl alltid bli mycket, mycket bättre men det är ju nånting som jag 

upplever att vi pratar om och att vi försöker tänka på. Alltid. Men det kan ju 

göras mycket mer, alltså vi kan ju... vi skulle kunna anstränga oss mer, det tror 

jag ju så. (deltagare 15) 

 

Några i vårdpersonalen efterfrågade ett mer systematiskt arbete på arbetsplatsen. Ingen i 

vårdpersonalen upplevde att det fanns fastställda rutiner från verksamheten att arbeta 

efter när det gäller att inkludera närstående, upplevelsen var att det är upp till var och en 

att avgöra hur man ville arbeta med det. Om det fanns rutiner så var det sådana som 

personalgruppen själva kommit överens om och gemensamt arbetade efter. Det fanns en 

önskan hos några i vårdpersonalen att det hade varit önskvärt om verksamheten hade 

gjort upp rutiner kring närståendearbete. 
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Alltså hade det funnits en färdig rutin, så tänker jag att, ja då… jag är inte så 

mycket för att ifrågasätta rutiner liksom, så att för mig är det lite: ja fine, köp 

den… gör det bara och så gör man det till sin egen rutin. (deltagare 3) 

 

Gällande att inkludera minderåriga barn som närstående skiljde det sig en aning i 

vårdpersonalens olika upplevelser. Ett flertal av dem upplevde att de minderåriga 

barnen inte inkluderades i samma omfattning som vuxna närstående. Upplevelsen fanns 

också att barnperspektivet kom i skymundan och att det kunde förbättras. De i 

vårdpersonalen som upplevde att barnperspektivet fanns uppgav att de alltid frågade 

patienterna gällande att inkludera de minderåriga barnen. Det kändes inte som någon 

svårighet att inkludera barnen utan det upplevdes som ett sätt att kunna avgöra hur deras 

situation såg ut. 

 

Jag frågar alltid om det. Eh, alltså barn. För det är ju vi… alltså hur de har det 

hemma och sådär. Och sen tänker jag att ja ibland är det bra om de tar med sin 

barnen. Eh, i vilken ålder man än är i. För då kan man ändå, ser man lite hur 

barnet mår och kan liksom… ja, vårdas på ett sätt som är bra liksom, så. Det är 

ju också subjektivt. (deltagare 5) 

 

Det fanns även upplevelser av att det kunde kännas obekvämt att inkludera och ha med 

mindre barn i samtal på grund av okunskap kring detta. Vårdpersonalen uppgav att 

oftast var det patienterna själva som kom med sina minderåriga barn då barnomsorgen 

inte hade kunnat lösas. När detta skedde upplevde vårdpersonalen att samtalet med 

patienten blev annorlunda men att det ändå gick bra att ha barnen med, men att de fick 

göra avvägningar i vad som togs upp i samtalet. 

 

Ehm. Det som däremot verkar vara mer naturligt, är väl de som kommer med 

mindre barn. Är det okej om jag har de här med mig? Någon som sitter i vagn, 

någon som håller handen och tar med sig in. Ehm, ja kanske barn i någon 

förskoleålder liksom. Där är det nog ingen direkt som varken frågar eller 

kommenterar, utan… kör in bara liksom. (deltagare 3) 

 

8 Metoddiskussion 
En kvalitativ design valdes utifrån studiens syfte som var att ta reda på vårdpersonalens 

upplevelser av att inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård. Kristensson 

(2014) nämner fyra dimensioner när det gäller trovärdighetsbegreppet i en kvalitativ 

studie: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. Dessa 

trovärdighetsbegrepp skriver han från början är formade som ett sätt av att kunna 

beskriva och bedöma övergripande hållbarhet när det gäller kvalitativa intervjuer. 

Tillförlitligheten handlar om sanningshalten i det resultat som presenteras vilket 

framförallt kan göras med triangulering. Triangulering innebär bland annat att två eller 

flera personer har tolkat resultatet och därmed riskeras det inte att färgas av en enskild 

individs förförståelse. Denna studies tillförlitlighet kan styrkas genom att det är två 

författare som gemensamt har granskat, analyserat och tolkat studiens resultat, en 

ytterligare granskning är gjord av handledaren vilket ytterligare kan styrka 

tillförlitligheten. Enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) är det vid en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats av vikt att medvetandegöra sin 

förförståelse och att under själva forskningsprocessen lägga den åt sidan. Samtidigt 

måste forskaren enligt Graneheim och Lundman (2004) använda sig själv för att data 

ska kunna få en innebörd. I denna studie fanns en viss förförståelse hos författarna att de 
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närstående inte inkluderas i den omfattning som skulle vara önskvärd, detta eftersom vi 

själva arbetar och uppmärksammat detta inom den vuxenpsykiatriska öppenvården. 

Intervjuguiden sammanställdes på så sätt att hänsyn togs till författarnas förförståelse 

för att i så liten utsträckning som möjligt skulle påverka intervjudeltagarna. Detta 

försökte även författarna tänka på i framförandet av intervjufrågorna. 

 

För att ytterligare styrka tillförlitligheten skriver Kristensson (2014) att forskaren kan 

använda sig av ett varierat urval genom att medvetet välja ut deltagare som på olika sätt 

kan bidra med olika upplevelser av det fenomen som ska undersökas. I denna studie 

deltog vårdpersonal med olika arbetslivserfarenhet, många utav dem hade arbetat inom 

vuxenpsykiatrin under hela sitt arbetsverksamma liv. Den som hade längst 

arbetslivserfarenhet hade arbetat inom vuxenpsykiatrin i 40 år och den som hade minst 

erfarenhet hade arbetat i ett år. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är variationer 

som belyser olika erfarenheter i urvalsgruppen något som stärker studiens resultat. 

Vårdpersonalen bestod av sju psykiatrisjuksköterskor, två sjuksköterskor och sex 

skötare. Gemensamt hos vårdpersonalen var att närstående upplevdes som viktiga att 

inkludera, men att alla arbetar olika och dess inställning till att inkludera kunde variera. 

Utifrån studiens urval anser författarna också att studiens giltighet kan påvisas. I 

intervjustudien deltog sammanlagt 15 deltagare vilket överskred författarnas mål att 

försöka uppnå från första början som cirka tolv intervjuer. Kvale och Brinkman (2017) 

menar att ett för stort antal intervjudeltagare gör det svårt att kunna göra ingående 

tolkningar av intervjuerna. Beroende på hur många intervjudeltagare som är relevant 

menar de beror på studiens syfte. Denna studie ville undersöka vårdpersonalens 

upplevelser av att inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård varav 15 

deltagare med blandad erfarenhet gjorde studien genomförbar och det visade sig vara 

positivt i förhållande till studiens syfte.  

 

Val av metod i författarnas studie skulle kunna överföras även på vårdpersonal som 

arbetar inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården och det skulle också kunna 

möjliggöras inom somatisk vård eftersom det även här går att undersöka just 

upplevelser av att inkludera närstående. Detta eftersom de flesta patienter har någon i 

sin omgivning som den räknar till sina närstående och som kan fungera som ett stöd för 

patienten i vården.  

 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor har använts i studien. En pilotstudie 

valdes av författarna att först genomföras, detta för att författarna skulle kunna 

säkerhetsställa att frågorna var i fas med studiens syfte. Kristensson (2014) menar att en 

stor del av själva planeringen kring den intervjustudie som ska göras är att arbeta med 

vilka frågor som bör ställas, ett sätt att göra detta på är att i förväg skapa en 

intervjuguide med frågor som själva intervjun ska fokusera på. Efter genomförd 

provintervju fick viss justering av de förberedda frågorna göras för att tydliggöra för 

deltagaren var det var som skulle undersökas. Provintervjun gav ändå bra information 

med upplevelser och kunde även den användas i resultatet. Intervjuerna varade i 30 

minuter. Författarna genomförde alla intervjuerna gemensamt för att säkerhetsställa att 

frågorna ställdes på likartat sätt. Thomsson (2011) menar att det kan vara av fördel att 

vara två intervjuare då det går att komplettera varandra och fylla i varandras luckor. Det 

är också lättare att vara uppmärksam på vad deltagarna i intervjun säger. En trygghet av 

att vara två intervjuare kan också upplevas av intervjudeltagaren då det är två som tolkar 

och försöker förstå det som den vill förmedla. Det finns även nackdelar med att vara två 

intervjuare, bland annat kan det vara att de som intervjuar avbryter varandras 

tankekedjor. Det finns också risker med att den ena intervjuaren känner sig påpassad av 
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den andre och därmed inte frågar sådant som hen inte upplever stöds av den andre. Att 

ställa följdfrågor är något som kan falla bort och det som intervjudeltagaren förmedlar 

kan falla mellan stolarna. Författarna till studien upplevde det inte som hämmande att 

vara två intervjuare utan det upplevdes som en positiv styrka och en trygghet då 

intervjutekniken för oss båda var ny. För att kunna visa läsaren att tolkningen av 

resultatet är baserat på ett hållbart insamlat datamaterial har Graneheim och Lundman 

(2014) presenterat olika förslag på hur verifierbarhet kan styrkas. Studiens författare har 

skrivit ut alla intervjuer ordagrant för att eventuell granskare ska kunna läsa igenom vårt 

material och skapa sig en egen bedömning. Författarna har också valt att återge direkta 

citat i resultatet från några intervjuer vilket därmed visar läsaren att citaten kan härledas 

till resultatet. 

 

9 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens upplevelser av att inkludera 

närstående i vuxenpsykiatrisk öppenvård, detta eftersom få studier tidigare gjorts inom 

detta område. Vårdpersonalens upplevelser kunde beskrivas utifrån fyra kategorier: att 

åstadkomma ett samarbete, att uppmärksamma och stödja närstående, att möta 

utmaningar och att göra olika och vilja mer.  

 

Utifrån systemisk teori så har denna studiens resultat påvisat att upplevelserna hos 

vårdpersonalen som intervjuades är att hela familjen påverkas när en person insjuknar i 

psykisk ohälsa och att det är viktigt att närstående görs delaktiga i vården. Gavagan och 

Carroll (2002) skriver att vårdpersonal behöver främja och ta hänsyn till hela familjen 

när en individ insjuknar i psykisk ohälsa, detta för att upprätthålla familjens funktion. 

De skriver även att vårdpersonalen upplever närstående som en resurs och att det under 

hela vårdtiden är värdefullt att ha detta samarbete. Intervjudeltagarna i denna studie 

upplevde att ett samarbete med närstående gjorde att det skapades en förståelse för 

patientens psykiska ohälsa som i förlängningen gjorde att livssituationen blev bättre för 

alla i familjesystemet. Det innebar också en trygghet. Syrén och Lützén (2017) skriver 

att med grund i systemisk teori och utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv har 

sjuksköterskan ett ansvar att ge plats åt flera olika perspektiv beträffande den upplevda 

verkligheten hos patienten såväl som hos de närstående. Saveman, et al (2017) menar att 

en bärande del till ett systemiskt förhållningssätt är just antagandet om att människor 

uppfattar verkligheten på olika sätt. Piippo och Aaltonen (2008) redogör i sin studie för 

hur vårdpersonal inom vuxenpsykiatrisk öppenvård får en ökad förståelse av patientens 

problematik utifrån en beskrivning av hur livet fungerat tidigare för patienten. I studien 

framgår det även att när vårdpersonal tillsammans med närstående träffas så upplevs 

detta positivt och ger en ökad förståelse för alla inblandade. Detta framkom också 

tydligt i föreliggande studies resultat då de närstående sågs som en resurs när ett 

fungerande samarbete etablerades. Vårdpersonalen fick en förståelse av hela 

familjesystemet i större utsträckning eftersom de närstående också hade mycket 

information om sin anhörig med psykisk ohälsa. 

 

 

När det handlar om att uppmärksamma och stödja närstående framkom det i denna 

studie att vårdpersonalen upplevde att närstående får en annan förståelse för patientens 

livssituation om de inkluderades i vården. Det innebar också i förlängningen till en 

förbättrad situation i hela familjesystemet. Vårdpersonal inom vuxenpsykiatrisk öppen 

och heldygnsvård i Tidefors, Strand och Olins (2015) studie förmedlar hur närstående 

ses som viktiga för personer med psykisk ohälsa och fungerar som ett stöd när det 
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uppstår situationer som gör att individerna kan känna sig stressade eller rädda. O’Brien 

(1998) menar att närstående förstår sin familjemedlem på ett helt annat sätt om de 

inkluderas och att detta kan vara till god hjälp för vårdpersonalen när det gäller att 

hjälpa och stödja en individ med psykisk ohälsa på ett önskvärt sätt.  

 

I föreliggande studie framkom det att det emellanåt behövs ett utökat stöd för 

närstående då de befintliga resurserna inte räcker till. Många av vårdpersonalen återkom 

till att närstående kunde erbjudas ytterligare stöd i form av anhöriggrupper och 

utbildningar. Detta var något som upplevdes som viktigt att kunna erbjuda då 

vårdpersonalen såg hur de närstående fick ytterligare stöd i varandra och att de genom 

information och kunskap blev tryggare i sin situation. I Östman, Ingvarsdotter och 

Hjärthags (2017) studie föreslår många i vårdpersonalen med olika befattningar som 

arbetar inom vuxenpsykatrisk öppenvård att föreläsningar med information om den 

psykiska ohälsan som deras familjemedlem lider av också leder till ökad kunskap och 

förståelse, det gör även att eventuella känslor av skuld och skam minskar hos de 

närstående. I samma studie nämner vårdpersonlen att ett annat sätt att stödja närstående 

är genom anhöriggrupper där de ges möjlighet att mötas och delge sina tankar och 

bekymmer tillsammans med andra närstående som är i liknande situation, vilket gör att 

de närstående känner sig mindre ensamma i sin tillvaro. O’Brien (1998) skriver om 

närståendes utsatthet och om hur de emotionellt dräneras av att ständigt ta hand om sin 

familjemedlem som insjuknat i akut psykisk ohälsa. Vårdpersonalen i denna studie 

uppmärksammade och uppgav att de kände till och hade en insikt i de närståendes olika 

prövningar av att leva med en individ som har psykisk ohälsa. Många återkom till de 

närståendes känslor av maktlöshet, skuld och skam. Vårdpersonalen såg de närståendes 

behov av att få bemötas i dessa känslor och som vårdpersonal kunde de emellanåt känna 

sig otillräckliga. I Sjöblom, Pejlert och Asplund (2005) studie framkom det att som 

vårdpersonal räcker det oftast att bara finnas där och lyssna till de närstående. De 

närstående har haft långa och svåra perioder med sin familjemedlem som lever med 

psykisk ohälsa som då har känt sig mycket ensamma och inte haft möjlighet att delge 

sina problem med någon. O’Brien (1998) menar att vårdpersonalen bör inta en mer 

aktiv roll när det gäller att se till att familjebehoven blir uppfyllda så att närstående inte 

“bränner ut” sig själva. Även när en förbättring sker hos individer med psykisk ohälsa 

bör ett närståendearbete hållas vid liv. 

 

Överlag visade det sig i föreliggande studie att vårdpersonalens upplevelser var positiva 

då det sågs som en självklar och naturlig del att inkludera närstående, men det visade 

sig också finnas en del utmaningar som kunde försvåra samarbetet. Gällande 

vårdpersonalen och deras upplevelse av att möta utmaningar så kunde detta bland annat 

uppstå när de närstående eller patienten tvekade till att inkludera dem i vården. 

Vårdpersonalen såg detta som ett motivationsarbete och att hitta rätt tillfälle till att 

inkludera närstående. Samtidigt upplevdes det vara av vikt att som vårdpersonal 

acceptera patientens tveksamhet och ovilja att inte inkludera de närstående. I Sjöblom, 

Pejlert och Asplund (2005) studie visar det sig att det kan uppstå svårigheter när 

närstående till patienter inom vuxenpsykiatriska heldygnsvård görs delaktiga trots att de 

egentligen inte vill, vårdpersonalen tror att det beror på en rädsla hos de närstående att 

behöva delta i vården. Det upplevdes som en balansräkning hos vårdpersonalen i vad 

som kunde sägas och inte till de närstående när patienten inte ville inkludera dem på 

grund av en rädsla att förlora alliansen med patienten. I föreliggande studie upplevdes 

det vara en utmaning för vårdpersonalen när de närstående inte insåg sin 

familjemedlems problematik och psykiska ohälsa och när det fanns tveksamheter hos de 

närstående gällande själva behandlingen. Vid de tillfällen vårdpersonalen ansåg att det 
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mer stjälpte än hjälpte patienten kunde ett uppehåll göras för att senare återupptas om 

det ansågs lämpligt. Sjöblom, et al (2005) skriver också om hur vårdpersonalen kan ha 

svårt att etablera och få en god kontakt med de närstående och konflikter kan uppstå. 

Det upplevdes som bättre om patienten bröt med de närstående. I vår studie upplevdes 

det som en utmaning av vårdpersonal när de närstående inte upplevde att den 

vuxenpsykiatriska vården gjorde tillräckligt för deras närstående eller när närstående 

hade för höga förväntningar som inte delades av patienten eller vårdpersonalen. I 

Sjöblom, et al (2005) framkommer det att vårdpersonalen upplever det som viktigt att 

möta de närstående i dessa känslor och att vårdpersonal sinsemellan tar stöd av varandra 

när detta uppstår. 

 

I en norsk studie av Sällström, Weimand, Hedelin Gjøvik och Hall Lord (2013) redogör 

de för hur vårdpersonal, som i det här fallet är sjuksköterskor i vuxenpsykiatrisk öppen 

och heldygnsvård, upplever att det inte finns några tydliga rutiner eller riktlinjer när det 

handlar om att inkludera närstående. Trots denna avsaknad av rutiner uttrycker vissa 

sjuksköterskor att närstående uppmärksammas och att de närstående exempelvis har 

möjlighet att delge sina tankar och funderingar med dem telefonledes. I föreliggande 

studie framkom det bland annat att det krävdes ett mer omfattande arbete av 

vårdpersonalen när de närstående inkluderades i form av en utökad tillgänglighet vilket i 

sin tur ledde till ökad tidsbrist. Det framkom också att det inte finns några rutiner kring 

arbetet med närstående utan det var upp till varje enskild vårdpersonal hur 

närståendearbetet skulle utformas. I Östman, et al (2017) studie redogörs det för 

vårdpersonalens olika erfarenheter av närståendearbete. Resultaten på arbetsplatsen 

gällande närståendearbete visade sig vara goda, men ingen i vårdpersonalen uttryckte att 

de arbetade efter en speciell struktur av till exempel psykopedagogiska modeller. 

Efterfrågan av en tydlig vägledning av hur närståendearbete skulle ske efterfrågades och 

vårdpersonalen upplevde det viktigt att erhålla tydlig och omfattande information av hur 

ett närståendearbete ska se ut. 

 

När det kommer till frågan om barnperspektiv och att inkludera minderåriga barn skiljde 

det sig en del åt i vårdpersonalens olika sätt att se på detta i vår studie. Många uppgav 

att de hade ett barnperspektiv och därmed alltid uppmärksammande om det fanns barn 

med i bilden, det kändes inte svårt att inkludera barn. Men det fanns även vårdpersonal 

som kände sig obekväma i att ta med barnen i samtal. Pietilä, Vehviläinen-Julkunen och 

Korhonen (2008) fann i sin studie att ungefär hälften av vårdpersonalen som i det här 

fallet var sjuksköterskor inte upplevde några svårigheter att bemöta barn inom den 

vuxenpsykiatriska vården. Däremot upplevdes det som svårt av den andra hälften av 

sjuksköterskorna. Några menade att de inte var tillräckligt kvalificerade för att stödja 

barnen och det uppgavs som svårt att ge ett korrekt stöd till föräldrarna. Gavaghan och 

Carroll (2002) menar att det är viktigt att inkludera barnen i den vuxenpsykiatriska 

vården och att det kan vara förödande om de inte görs delaktiga. Detta då barnens bild 

av hur en situation kan se ut kan vara värre än vad verkligheten egentligen är. 

 

10 Slutsats 
Slutsaten är att ett samarbete mellan patient, närstående och vårdpersonal underlättas 

om de närstående inkluderas i den vuxenpsykiatriska öppenvården. Detta ger en ökad 

förståelse av patientens tillvaro och livssituation vilket i förlängningen är till gagn för 

hela familjesystemet. Det visar sig också att när närstående inkluderas kan 

omvårdnadsarbetet bli mer omfattande och tidskrävande. Det är därmed av vikt att 

arbeta mer systematiskt kring närstående. Studien kan användas som inspiration för 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pietil%C3%A4%2C+Anna-Maija
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pietil%C3%A4%2C+Anna-Maija
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utveckling av närståendearbete inom såväl psykiatrisk som somatisk vård. För att 

närståendearbetet ska kunna utvecklas vore det gynnsamt om stöd kom från 

verksamheten så att ett samarbete med närstående kan prioriteras på organisationsnivå. 

Förslagsvis kan en rutinbeskrivning av något slag utarbetas gällande närståendearbete. 

Finns det en rutinbeskrivning skulle ett närståendearbete kunna utföras i större 

utsträckning vilket också skulle innebära att fler närstående ges möjlighet att bli 

inkluderade. Det blir därmed inte längre upp till varje enskild vårdpersonal att avgöra. 

Det skulle också vara av fördel om utbildning av vårdpersonal gällande 

närståendearbete erbjöds. Det skulle kunna ge en ökad kunskap, förståelse och känsla av 

säkerhet gällande att bemöta de närstående, framförallt de minderåriga barnen. 

 

10.1 Vidare forskning 

Denna studie har undersökt vårdpersonalens upplevelser av att inkludera närstående i 

vuxenpsykiatrisk öppenvård. Det som skulle kunna vara intressant att ytterligare 

fördjupa sig i vore närståendes och patienters upplevelser av vad det innebär att bli 

inkluderad i vården. Detta hade ytterligare kunnat förbättra samarbetet med patienten 

och hens närstående eftersom det hade inneburit en ökad förståelse av deras perspektiv i 

vården. Denna studie avslutas med ett citat från en av intervjudeltagarna. 

 

Nu tänker jag att vi behöver se hur människan i det lilla samhället, familjen 

påverkas… så bort från det där oerhört individualiserade...att hitta ett fel  till 

mer... som vi gör nu...tycker jag...väldigt mycket. Åh det är en sån psykos… åh 

vi har ju DSM nu så vi kan hitta hur många diagnoser som helst. Men vi 

behöver ju se hur man påverkas i ett system och det gör vi när vi träffar 

anhöriga. Vi skulle kunna utveckla det mycket mer tror jag. (Deltagare 1) 
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12 Bilagor 
 

12.1 Bilaga A - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

• Yrke 

• Hur länge har du arbetat inom vuxenpsykiatrin? 

• Hur länge har du arbetat inom den vuxenpsykiatriska öppenvården? 

 

Intervjufrågor 

 

Kan du berätta om dina tankar och upplevelser av att inkludera närstående i 

patientarbetet inom psykiatrisk vård? 

 

 

•  Hur arbetar du med närstående? 

 

• Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter till att inkludera närstående? 

 

Kan du ge något exempel på ett tillfälle då det inneburit fördelar att inkludera 

närstående? 

 

Kan du ge något exempel på ett tillfälle då det inneburit nackdelar att inkludera 

närstående? 

 

• Hur känns det hos dig när du ska inkludera patientens närstående? 

 

• Hur upplever du patientens inställning till att inkludera närstående? 

 

• Hur upplever du att arbetet med att inkludera närstående fungerar på din 

arbetsplats? 

 

Finns det rutiner gällande detta på arbetsplatsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

12.2 Bilaga B – Informationsbrev till verksamhetschefer 

 

Linnéuniversitetet               
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  
 

 

Till verksamhetschefer inom vuxenpsykiatriska öppenvården i Landstinget 

Blekinge. 

Vi ber härmed om ert godkännande av att få genomföra vår intervjustudie på dina 

medarbetare som du ansvarar för inom den vuxenpsykiatriska öppenvården. Vårt syfte 

med denna studie är att undersöka vårdpersonalens upplevelse av att inkludera 

närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård. De flesta personer med psykisk ohälsa 

har förhoppningsvis någon person i sin omgivning som är betydelsefull för dem och det 

är angeläget att undersöka vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående i 

vuxenpsykiatrisk öppenvård. Resultatet av denna studie kan ge ökad kunskap och leda 

till att arbetet med patientens närstående förbättras. 

 

 

Önskvärt vore om vi fick tillfråga sjuksköterskor samt skötare inom vuxenpsykiatriska 

öppenvården att delta i studien. Själva deltagandet kommer att innebära att de enskilt 

var och en intervjuas i cirka 30-60 minuter på sin arbetsplats eller där intervjupersonen 

själv önskar. Deras medverkan kommer att vara frivillig och de kan närsomhelst utan 

anledning välja att avbryta sitt deltagande. Själva intervjuerna kommer att spelas in. Allt 

intervjumaterial kommer behandlas konfidentiellt och förvaras av författarna och deras 

handledare på så sätt att ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Resultatet av 

studien kommer inte kunna härledas till någon specifik intervjuperson som deltagit i 

studien. När examensarbetet är godkänd kommer ljudinspelningarna att förstöras. 

 

Vårt färdiga resultat kommer presenteras i vår magisteruppsats inom institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. När magisteruppsatsen blivit 

godkänd kommer den finnas tillgänglig på nätet.Vid eventuella frågor angående studien 

går det bra att kontakta oss. 

 

Studerande 

Paulina Konradsson 

Sjuksköterska 

Telefon: 0454 - XX XX XX (dagtid 8.00 – 17.00) 

Mail: pk222kz@student.lnu.se 

 

Studerande 

Cecilia Strandh 

Sjuksköterska 

Telefon: 0454 – XX XX XX (dagtid 8.00 – 17.00) 

Mail: cs223hz@student.lnu.se 

 

Handledare (projektplan) 

Hanna Tuvesson 

Universitetslektor 

mailto:pk222kz@student.lnu.se
mailto:pk222kz@student.lnu.se
mailto:cs223hz@student.lnu.se
mailto:cs223hz@student.lnu.se


  
 

III 

Mail: hanna.tuvesson@lnu.se 

 

Jag godkänner härmed att studien utförs enligt ovan beskrivning på mina medarbetare 

på min verksamhet som jag ansvarar för. 

 

 

Underskrift verksamhetschef 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanna.tuvesson@lnu.se
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12.3 Bilaga C – Informationsbrev till deltagare 

 

Linnéuniversitetet               
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Du som arbetar som sjuksköterska eller skötare inom vuxenpsykiatrisk öppenvård 

tillfrågas härmed att deltaga i en intervjustudie som kommer undersöka vårdpersonalens 

upplevelse av att inkludera närstående i vuxenpsykiatrisk öppenvård. De flesta personer 

med psykisk ohälsa har förhoppningsvis någon person i sin omgivning som är 

betydelsefull för dem och det är angeläget att undersöka vårdpersonalens upplevelse av 

att inkludera närstående i vuxenpsykiatrisk öppenvård. Resultatet av denna studie kan 

ge ökad kunskap och leda till att arbetet med patientens närstående förbättras. 

 

Alla sjuksköterskor och skötare som arbetar inom vuxenpsykiatriska öppenvården har 

tillfrågats att delta i denna studie. Er verksamhetschef har informerats om 

genomförandet och själva studien har genomgått en etisk granskning och fått ett 

rådgivnande yttrande från Etikkommittén Sydost.  Ditt deltagande som är frivilligt 

kommer att innebära en enskild intervju som varar i cirka 30-60 minuter på din 

arbetsplats eller annan plats som du själv väljer ut. Det går bra att när som helst utan 

motivering att avbryta ditt deltagande i studien. Själva intervjuerna kommer att spelas 

in. Allt intervjumaterial kommer behandlas konfidentiellt och förvaras av författarna 

och deras handledare på så sätt att ingen obehörig kommer kunna ta del av det. 

Resultatet av studien kommer inte kunna härledas till någon specifik intervjuperson som 

deltagit i studien. När studien är godkänd kommer ljudinspelningarna att förstöras. 

 

Resultat kommer att presenteras i vår magisteruppsats inom institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. När magisteruppsatsen är godkänd 

kommer den finnas tillgänglig på nätet. Vid eventuella frågor angående studien går det 

bra att kontakta oss. Vår studie genomförs inom ramen för utbildningen till 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Vänligen besvara via mail om du vill deltaga i studien. 

 

Studerande 

Paulina Konradsson 

Sjuksköterska 

Telefon: 0454 - XX XX XX (dagtid 8.00 – 17.00) 

Mail: pk222kz@student.lnu.se 

 

Studerande 

Cecilia Strandh 

Sjuksköterska 

Telefon: 0454 – XX XX XX (dagtid 8.00 – 17.00) 

Mail: cs223hz@student.lnu.se 

 

 

 

mailto:pk222kz@student.lnu.se
mailto:cs223hz@student.lnu.se
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Handledare  

Hanna Tuvesson 

Universitetslektor 

Mail: hanna.tuvesson@lnu.se 
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12.4 Bilaga D - Samtyckesformulär 

 

 Linnéuniversitetet               
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Samtyckesformulär  

Jag har tagit del av informationen om studien “Vårdpersonalens upplevelse av att 

inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård”, fått tillfälle att ställa frågor, 

fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson  

 

 

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

 

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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12.5 Bilaga E – Etisk egengransning 

 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.   
Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller 
som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 
ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 
vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt 
i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 
som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

X   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

X   
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12.6 Bilaga F – Yttrande etikkommité 

 

  
  

  

Projektansvarig   
  
Cecilia Strandh  
Paulina Konradsson  
Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning psykiatrisk vård  
Linnéuniversitetet  

Handledare  
  
Hanna Tuvesson  
  
Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap 
Linnéuniversitetet  

 

Rådgivandeyttrande över projektet ”Vårdpersonalens upplevelse av att 
inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård” (EPK 522-2018) 
 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid 

Linnéuniversitetet och ser inga etiska hinder till att den genomförs som 
planerat. Kommittén rekommenderar dock att ansvariga för studien ser 
över följande i informationsbrevet till deltagarna: 
 

• Projektansvariga använder signaturen sjuksköterska, vilket av de 
tillfrågade skulle kunna upplevas som en kollegial 
beroendeställning. Överväg att istället signera med 
student/projektansvarig eller liknande, eftersom det är i den 
rollen ni genomför datainsamlingen. 

 

• Ni skriver att verksamhetschefen har godkänt genomförandet, 
vilket av de tillfrågade skulle kunna upplevas som en påtryckning. 
Överväg istället en skrivning i stil med att verksamhetschefen har 
informerats om studien. 

 

• Gällande Etikkommitténs roll bör skrivelsen i andra stycket ändras från 
”har genomgått en etisk granskning” till ”rådgivande yttrande har 
inhämtats”. 

 

Lycka till med studien,  

  

Kalmar 2018-10-05  
  

Johanna Boström, För Etikkommittén Sydost  
 


