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ABSTRACT 
 
Today adult patients’ relatives are seen as a resource in psychiatric care but few researchers 
have examined the lived experience of relatives’ participation in psychiatric care. The aim of 
this study was to illuminate how mental health staff and relatives of adult patients experienced 
the relatives’ participation in psychiatric care on hospital ward.  
 
The study was guided by a phenomenological approach and a lifeworld perspective. Data 
were collected through in-deep interviews with ten adult patients’ relatives and three group-
interviews with ten mental health carers from two hospitals in Sweden.  
 
The essence of the lived experience of relatives’ participation in psychiatric care in hospital 
ward is described in the constituents: invitation to participate in psychiatric care; meet the 
staffs’ care; to participate in own or others terms; bring the common everyday world with 
you; feel burden; participation a trip in time and space. The findings of the study show that 
the relation between the staff and the relatives are important for the relatives’ participation in 
psychiatric care. The relatives’ participation can alter from no participation to a meaningful 
participation, from suffering to well-being.  
 
This study can help medical staff to understand relatives and their participation in a new way.  
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Som psykiatrisjuksköterska på en vårdavdelning för vuxna patienter med framför allt psykos- 
och affektiv sjukdom, har jag förundrats över stora variationer i vårdpersonalens1 sätt att möta 
närstående och att de inte alltid verkar vilja bjuda in dem till delaktighet. Människor som 
behöver vård2 på en psykiatrisk avdelning beräknas vara svårt sjuka och det kan ta tid att få 
kontakt och lära känna dem, men vårdtiderna krymper. Gör vi rätt? Kan vi göra på något 
annat sätt? Frågorna väckte funderingar på vad anhörigas delaktighet innebär, och om deras 
upplevelser av detta stämde överens med vårdpersonalens upplevelse. Svaren hoppades jag 
finna i denna studie.  
 
Inom psykiatrisk kontext har vården tidigare i stor utsträckning fokuserat på individen och 
ignorerat resten av familjen. Även tidigare, när familjen ansågs orsaka sjukdomen, var de 
utestängda från psykiatrisk vård (Pickens, 1998). Fastän bilden har förändrats, finns det 
närstående som helt eller delvis inte erfar sig delaktiga inom psykiatrisk slutenvård (Rose, 
1997). Närståendes betydelsefullhet för patienter som får psykiatrisk vård är väl 
dokumenterad, liksom att bemötandet av dem påverkar alla vårdens parter (Hatfield, 1997a).  
 
 
BAKGRUND 
 
Psykiatrisk omvårdnad är en interpersonell process med syftet att hjälpa patienter att växa och 
nå hälsa. Kärnan i omvårdnad är en terapeutisk relation, kommunikation och samspel framför 
allt med patienten. Viktigt i relationsarbetet är vårdpersonalens rådgivande, handledande och 
pedagogiska hållning så att patienter och familjen kan stimuleras till växt (Peplau, 1994). 
 
Delaktighet 
Begreppet delaktighet saknar enhetlig betydelse. Delaktighet innebär: vara delaktig, delande 
handlingen, medverka i, gemensamhet, gemenskap, kommunikation med, medinflytande och 
medansvar (Almhult, 1958; Dahlin, 1964; Strömberg, 1984; SAOB, 1957; SAOL, 1998; 
Östergren, 1919). En begreppsanalys av föräldrars delaktighet visar att begreppet är diffust 
och att det råder osäkerhet om termer såsom involverad och delaktighet är synonymer. I 
analysen visas att fastän begreppet har förändrats över tid kännetecknas det främst av 
förhandling, jämlikhet, kontroll, villighet och kompetens (Coyne, 1996). Enligt Hatfield 
(1997b) medför delaktighet delade beslut och ansvar samt jämlikhet. 
 
Närståendes delaktighet ur närstående- och vårdarperspektiv 
På sjukhus kan närståendes delaktighet ske på tre nivåer där de ses som besökare, arbetare och 
experter (Allen, 2000). Vårdpersonalens attityder till delaktighet varierar mellan nivåerna. 
Närstående i rollen som besökare utför accepterade och förväntade uppgifter, medan de i 
arbetarrollen tar på sig omvårdnadsinsatser utöver de självklara. Genom att hjälpa patient och 
personal upplever arbetaren teamkänsla, men samtidigt att makten är ojämlik. I expertrollen 
strävar närstående efter att behålla omsorgsansvaret så att patientens behov tillgodoses. 
Vårdpersonal erfar ofta närstående i expertrollen som kritiska, krävande och som hot mot 
professionell kompetens, vilket kan få vårdarna att åsidosätta delaktighet (Allen, ibid). 
Söderström, Benzein och Saveman (2003) fann i en studie att vårdpersonal inte aktivt bjuder 
in närstående till delaktighet. I samma studie framkom att vårdare avsätter tid till samtal och 
till att skapa en kontakt, om den närstående aktivt efterfrågar detta och individen upplevs som 
en resurs i vården. De vårdare som erfar sig som experter undviker kontakt med de närstående 

                                                 
1 Med vårdpersonal och vårdare avses i denna uppsats sjuksköterska, skötare och läkare. 
2 Med vård avses både medicinsk vård och omvårdnad i föreliggande uppsats. 
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som upplevs som ett hot mot den professionella rollen. En svensk studie (Andershed & 
Ternestedt, 2001) fann att förutsättningen för att närstående skall uppleva meningsfull 
delaktighet i vården, är att de bemöts med respekt, öppenhet, uppriktighet, bekräftelse och 
samverkan. I samma studie framkom även att närstående kan vara delaktiga på olika sätt i 
vården, från att vara närvarande och kanske dela patientens livsvärld till ett konkret görande 
av olika uppgifter.  
 
I en kvantitativ studie har Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie och Punonen-Illmonen 
(2001) redovisat att vårdpersonal ser närstående som givare och tagare av information. 
Majoriteten förväntar sig att närstående aktivt ska ta initiativ till kontakt och att patienterna 
ska vara med under samtal. Närståendes situation och behov uppmärksammas sällan och de 
flesta ser dem som belastning (Åstedt-Kurki et al. ibid). I en kvantitativ studie av Ryan och 
Scullions (2000) framkom att närstående anser sig vara mer delaktiga i patienternas vård än 
vad vårdpersonalen anser att de närstående är. Studien visar även att närstående inte vill bli 
mer delaktiga i patienternas vård medan vårdarna anser att delaktigheten bör öka. Det 
framkommer även att vårdarna ofta vill avgöra om närståendes delaktighet är tillåten och var 
gränsen går.  
 
Närståendes delaktighet i psykiatrisk vård 
Studier i psykiatrisk vård har visat att många närstående inte är nöjda med delaktigheten 
under vårdtiden. En kvantitativ studie med öppna svarsalternativ fann att missnöjet främst 
handlar om relationer där kommunikationen mellan närstående och vårdpersonal är bristfällig 
(Doornbos, 2002). I studien anser närstående att bristen på information, rådgivning och stöd i 
rollen som närstående, utestänger dem från från delaktighet (Doornbos, ibid). Denna bild 
bekräftas även i andra studier (Rose, 1997; Wallace, Robertson, Millar & Frisch, 1999) som 
visar att närstående förväntar sig att bli mötta som experter med personkunskap. Som expert 
finns förväntan om öppen kommunikation, utbyte av information, ansvar och möjlighet att 
påverka vården.  
 
Yamashita (1999) fann i sin studie att närstående upplever att vårdpersonalens tidsbrist och 
dålig kommunikation med dem gör det svårt att bli sedd, hörd och tagen på allvar, samt att få 
nära kontakt. De närstående känner sig lämnade ensamma i mörkret. Bristande delaktighet gör 
dem till främlingar i psykiatrins vårdmiljö, och i främlingsrollen är förvirring, frustration och 
ångest vanligt. Snarlikt resultat visade även Georges och Howells (1996) studie av levda 
erfarenheter där upplevelser av att vara förringad, ignorerad och överkörd är vanligt hos 
närstående. Rose (1998) däremot fann att närstående känner delaktighet, dels när de får 
information och kunskap fastän patienters sjukdom blivit kronisk, dels när de samtalar med 
vårdare utan att mötas av kritiska kommentarer om sitt beteende mot patienten.  
 
Vårdares och närståendes åsikter om delaktighetsnivån skiljer sig åt. Det finns närstående som 
är nöjda med befintlig delaktighet medan vårdpersonal tycker att den är för låg (Sharp, 1990). 
Fastän vårdarna anser att närståendes medverkan i omvårdnaden borde vara mycket högre än 
den är, förefaller detta inte kunna förverkligas i vården. Stressad personal och tidsbrist gör att 
vårdpersonal undviker att ta initiativ till kontakt med närstående. Formella möjligheter till 
delaktighet tillvaratas inte enligt Walker och Dewar (2001). Många patienter anser att deras 
närstående ska medverka i många aspekter av deras vård (Perreault, Paquin, Kennedy, 
Desmarais & Tardif 1999).  
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Faktorer som främjar/hindrar närståendes delaktighet i psykiatrisk vård 
Närstående har i en studie av Doornbos (2002) framfört vad som främjar deras delaktighet så 
som att vårdpersonal har en positiv attityd till delaktighet, eftersom vårdarna då aktivt tar 
initiativ till kontakt. Andra främjande faktorer är att närstående får mer information om 
sjukdom, vård och delaktighet samt att de känner sig uppskattade av vårdare (Laitinen & 
Isola, 1996). Främjande är även öppen dialog där förväntningar på vården klargörs som 
exempelvis att få vägledning och utbildning till att hantera vardagen samt att bli bemötta som 
de experter de är (Rose, 1997). 
 
En stor barriär mot närståendes delaktighet som framkommit i flera studier (George & 
Howell, 1996; Laitinen & Isola, 1996) är vårdsystemets utformning. Det psykiatriska 
vårdsystemet ger inte närstående makt eller befogenhet till att vara delaktiga i vuxna 
patienters omvårdnad. Vårdrutiner och kontakt- och kommunikationssvårigheter utgör andra 
hinder. Samma studier fann även att vuxna patienters närstående som upplever att deras 
medverkan i vården behövs, men hindras av lagen, erfar att de åsamkas ett lidande. I Walker 
och Dewars (2001) studie framkom att relationen mellan vårdpersonal och närstående 
begränsar närståendes delaktighet genom vårdarnas tendens att inte beakta närståendes 
expertkunskap och att inta en passiv roll vid kontakt. Andra hinder som visade sig i studien är 
att begreppet delaktighet är diffust och saknar enhetlig betydelse, vilket kan innebära att 
enskild vårdpersonals tolkning av begreppet blir det som avgör närståendes delaktighet.  
 
Å andra sidan skattar vårdpersonal att deras största hinder mot närståendes delaktighet är 
tidsbrist, konfliktkänslor av att behöva ställa patientens behov mot närståendes behov och 
avsaknad av bevis på att delaktighet stödjer patienters återhämtning eller kanske kan skada 
patienten (Kaas, Lee & Peitzman, 2003). Andra barriärer kan vara att föräldrar anses 
ansvariga för patienternas ohälsa, maktkonflikter och rädsla för att förlora makt (Winefield & 
Burnett, 1996) 
 
Möjliga följder av närståendes bristande delaktighet 
George och Howell (1996) har visat att närståendes utanförskap kan förvärra såväl deras som 
patienternas befintliga börda. Jubb och Shanley (2000) fann att det kan uppstå 
främlingskänsla mellan patient och närstående, om denne inte är delaktig. Följden av fortsatt 
utanförskap kan bli ökad samhällskostnad (Östman, Hansson & Andersson, 2000).  
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PROBLEMFORMULERING 
 
När människor drabbas av psykisk sjukdom eller ohälsa drabbas även närstående och deras 
vardagsvärld. Enligt Bengtsson (2001) ingår närstående som en naturlig del i vår livsvärld. 
Ofta kan närstående känna ett behov av att få vara delaktiga i vuxna patienters omvårdnad, 
men det finns även närstående som inte vill ha kontakt med patienten. En del närstående 
skulle kunna bidra mycket i vården kring patienten, medan andra kanske inte skulle stödja 
dennes välbefinnande. Inom psykiatrisk vård är det viktigt att få förståelse för patientens 
erfarenheter och hur denne upplever sin vardagsvärld och dagliga tillvaro, för att kunna 
anpassa vården till individen och dennes resurser. Patienter med psykiska funktionshinder kan 
ha stora svårigheter att göra sig förstådd och att få kontakt med. Detta påverkas även av att 
patienten och vårdarna har skilda vardagsvärldar, enligt Toombs (1987). Även om närstående 
vill vara delaktiga i vuxna patienters vård och skulle kunna vara en bro mellan patient och 
vårdare, kan de även helt lagligt utestängas.  
 
Genom västvärldens psykiatrireformer borde närstående ha fått mer inflytande i psykiatrisk 
vård i Sverige, men en longitudinell studie visade att bara var tredje närstående ansåg att de 
deltog i tillräckligt omfattning i vården 1986 (Östman, Hansson & Andersson, 2000). Siffran 
var densamma elva år senare. Samma studie lyfter fram närståendes otillräckliga delaktighet i 
kontexten vilket väcker frågor om hur närstående upplever delaktighet.  
 
En svensk kvalitativ studie (Pejlert, 2001) fann att föräldrar ofta kan känna sig anklagade, 
skuldtyngda och utestängda från vuxenpsykiatrisk vård. De kan inte påverka vården och 
personalen visar inget intresse av att dela information eller att samarbeta med dem, vilket 
innebär att de vuxna barnen inte får den vård föräldrarna visste att de behövde (Pejlert, ibid). 
Studien visar hur viktigt det är att fråga närstående om deras upplevelser av delaktighet och 
hur vårdpersonal ser på densamma. Påverkas patienter? Det är viktigt att få förståelse för de 
närståendes erfarenheter och upplevelser av delaktighet, men även att försöka förstå vad som 
främjar/hindrar denna delaktighet. Ska detta lyckas behöver vårdarnas upplevelser av 
fenomenet belysas eftersom fenomenet förefaller diffust och svagt undersökt.  
 
Att undersöka och att försöka förstå närståendes och vårdpersonals specifika upplevelser 
känns angeläget. Ökade kunskaper om hur närstående bör bemötas för att de ska erfara 
tillfredsställande delaktighet i anförvanters vård kan ge vårdpersonalen bättre möjligheter att 
ge patienterna god omvårdnad, att lindra deras lidande och att ge en effektivare vård.  
 
 

SYFTE  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa upplevelsen av delaktighet hos närstående till vuxna 
patienter vårdade i psykiatrisk slutenvård. Studien inriktades särskilt på delaktighet så som 
den erfars av närstående och vårdare.  
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METOD  
 
Studien är genomförd med en kvalitativ ansats utifrån ett livsvärldsperspektiv och bygger på 
djupintervjuer med närstående samt tre gruppintervjuer med vårdpersonal.  
 
Enligt Bengtsson (2001) är vår tillgång till världen den egna kroppen, en mellankroppslig 
existens, där människan och omvärlden är sammanflätad och ömsesidigt påverkar varandra 
vid mellanmänskliga möten. Närståendes möjlighet att uppleva delaktighet kan påverkas av 
hur vårdare bemöter dem och vice versa i de mellanmänskliga mötena. Då närstående och 
vårdare i sin tur kan påverka patientens perspektiv valdes en metod som kan fånga upp såväl 
närståendes som vårdarnas erfarenheter av det studerade fenomenet men med varierande djup.  
 
Livsvärldsfenomenologi  
Bärande princip i studier med fenomenologisk ansats är att återvända till sakerna själva och 
kravet på följsamhet mot dem. Sakerna ska förstås som fenomen (Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2001). Med livsvärld avses människans konkreta levda vardagliga tillvaro, den 
dagliga verklighet vårt medvetande ständigt men oreflekterat tar för given och erfar som något 
(Bengtsson, 2001; Dahlberg et al. 2001). Vårt utåtriktade medvetande erfar saker och ting 
som vi tar för givna som något bestämt och våra naturliga erfarenheter i den värld vi lever vårt 
vardagsliv i ifrågasätts inte (Bengtsson, 2001; Dahlberg et al. 2001; Drew, 2001). Att 
undersöka patienters, närståendes eller vårdares perspektiv innebär bekräftelse av människors 
livsvärld. Livsvärldsperspektivet uppmärksammar människors vardagsvärld och dagliga 
tillvaro så som den upplevs, utan att deras innebörd förloras (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Livsvärldsfenomenologiska studier vänder sig till erfarenhetsvärlden, tar den inte för given 
utan låter den visa sig i sin komplexitet. Denna livsvärld påverkar även undersökare och 
informanter; öppenhet och tyglad förförståelse är nödvändigt för att fånga fenomenet 
(Dahlberg et al. 2001). Målet är att se, analysera och beskriva fenomenets innebörd och 
mening och genom detta nå ökad förståelse för människors upplevda vardagsvärld (Dahlberg, 
1997).  
 
Kvalitativa forskningsintervjuer är mellanmänskliga samspel där intervjuaren genom dialog 
kan få tillgång till deltagarnas livsvärld med tankar, känslor och erfarenheter. Intervjuarens 
uppgift är att försöka hjälpa informanterna att rikta uppmärksamheten på och att reflektera 
över fenomenet (Dahlberg et al. 2001). För att uppnå detta krävs en öppen attityd. I ett 
livsvärldsperspektiv är öppenhet centralt. Öppenheten är en vetenskaplig hållning präglad av 
äkta vilja och nyfikenhet att se, höra och förstå det unika som visar sig i informanternas 
utsagor (ibid). Förhållningssättet är präglat av omedelbarhet. Vid omedelbarhet är både 
intervjuare och informant totalt koncentrerade i det som händer, och informanten kan känna 
tillit, göra fenomenet till objekt och börja reflektera över det (Dahlberg & Drew, 1997). 
Intervjuaren får alltså inte i förväg vara styrd av teorier och egen förförståelse utan under 
intervjusituationen måste undersökaren vara så öppen, nyfiken och följsam i lyssnandet och 
frågandet att fenomenet kan visa sig i sin mångfald. För att få fenomenet belyst i sin mångfald 
är det viktigt att informanterna har kunnat beskriva sina olika erfarenheter av delaktighet i 
psykiatrisk vård. 
 
Individuella intervjuer genomfördes med närstående till patienter i psykiatrisk slutenvård. 
Som människor är närstående och vårdare sammanflätade och påverkar därmed varandra vid 
möten (Bengtsson, 1999), vilket innebär att även vårdarens perspektiv behövs i denna studie. 
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Vid intervjuer med vårdare användes gruppintervjuer. Metoden valdes för att kunna belysa 
vårdares gemensamma upplevelser om och erfarenheter av fenomenet närståendes delaktighet 
i psykiatrisk vård. Gruppintervju valdes även för att informanterna stimulerar och inspirerar 
varandra att reflektera över och verbalisera sina tankar och erfarenheter; vårdarna kan då både 
ifrågasätta och bekräfta varandra (Wibeck, 2000).  
 
Tyglad förförståelse  
I studier med fenomenologisk ansats strävar undersökaren att hålla tillbaka sin förförståelse 
för att kunna ge en saklig bild av det studerade fenomenet, men öppenheten kan inte vara 
total. Någon form av förförståelse bär vi alltid med oss och därför måste den medvetande-
göras så gott det går, och tyglas (Dahlberg et al, 2001). Erfarenhet påverkar hur ett fenomen 
presenterar sig eller visar sig eftersom vi överskrider varandras världar och livsvärldarna 
interagerar med varandra (Dahlberg et al. 2001; Bengtsson, 2001) men förförståelse behövs 
för att utveckla ny kunskap och ny förståelse. Tyglandet innebär att egna föreställningar, 
kunskaper och idéer inte är involverade i det aktuella sammanhanget, men hela tiden med en 
medvetenhet om deras existens. Medvetandet riktas mot människan själv för att möjliggöra 
medveten självreflexion, som är centralt i fenomenologi. På så sätt kan egna uppfattningar, 
kunskaper och idéer om fenomenet hållas tillbaka under forskningsprocessen (Dahlberg et al. 
2001; Drew, 2001; Ekeberg, 2001).  
 
Min förförståelse av närståendes delaktighet i vården utgörs av praktiska och teoretiska 
kunskaper från arbetet som psykiatrisjuksköterska på en låst3 slutenvårdsavdelning. Under sex 
år har jag träffat närstående till patienter med sjukdomar så som schizofreni, depression 
och/eller posttraumatisk stress, samt de som har haft hög suicidrisk. Jag har mött och 
samarbetat med en del närstående som engagerat sig och stöttat patienten till ett ökat 
välbefinnande. Jag har även mött närstående som har varit en belastning för patienten; de har 
inte verkat vilja acceptera patientens sjukdom och stödbehov. Det har även funnits närstående 
som avstått från kontakt med patienten under vårdtiden, men där en kontakt och ett samarbete 
egentligen hade behövts. Närstående är för mig egna individer med egna behov som behöver 
uppmärksammas och mötas, om de ska vilja, orka och kunna fortsätta att vara patientens stöd 
eller kanske bli det. Hur delaktiga de närstående vill vara varierar stort, vilket inte alltid 
vårdrutiner är utformade för. Ibland har varken jag eller de närstående varit nöjda med deras 
delaktighet, men oavsett om de är patientens partner, dennes vuxna barn eller förälder, har de 
ingen laglig rätt att få medverka i vården runt patienten, om denne inte vill det. De flesta 
patienter har tillåtit delaktigheten när de insett att den närstående vill dem väl.  
 
Undersökningsgrupp  
Som en följd av studiesyftet skedde ett ändamålsenligt urval av deltagarna. De måste kunna 
reflektera över studiefenomenet och därför ställdes följande inklusionskriterier: erfarenhet 
som närstående till en patient med minst två veckors sammanhängande vårdtid i psykiatrisk 
slutenvård, respektive minst ett års erfarenhet som vårdare inom kontexten. Deltagarna måste 
även behärska svenska språket i tal och vara villiga att dela med sig av erfarenheterna.  
 
I studien deltog sammanlagt 20 personer som uppfyllde kraven för deltagande. Av dessa var 
tio närstående till patienter på avdelningarna under studietiden, de övriga var vårdare på tre av 
dessa avdelningar. De närstående var mellan 38 och 81 år, sex av dem var kvinnor, en 
deltagare hade utomnordisk bakgrund. Bland deltagarna fanns två fäder; de övriga var 
maka/make. Deras erfarenhet av att vara närstående i kontexten varierade från två månader till 

                                                 
3 Avdelningen är låst eftersom tvångsvård förekommer.  
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mångårig kontakt med återkommande vårdtid. Vårdarna var mellan 24 och 59 år och två av 
dem var män. Fem av dem var sjuksköterskor och fem skötare, och de hade arbetat mellan 2 
och 40 år inom psykiatrin.  
 
Tillvägagångssätt  
Kontakt togs med verksamhetschefer på två sjukhus i södra Sverige. Efter att de godkänt 
studien på fyra avdelningar där det förekom allmänpsykiatrisk vård, geropsykiatrisk vård och 
psykosvård, kontaktades respektive enhetschef. Därefter informerades vårdarna på respektive 
avdelning om studien vid avdelningsmöten och i samband med det utsågs en ansvarig 
medhjälpare; tre av dem föreslog sig själva medan den fjärde utsågs av sin enhetschef. 
Medhjälparna, tre vårdare och en sekreterare, ansvarade för att patienternas närstående fick 
muntlig och skriftlig information om studien (bilaga 1). Informationsbrevet utdelades under 
fem veckor och kontakt med medhjälparna för påminnelse och lägesrapport skedde efter två 
respektive fyra veckor. Patienternas närstående fick möjlighet att välja om de ville delta i 
studien genom att skicka in en bifogad svarstalong. De tio som returnerade svarstalongen blev 
uppringda och fick fördjupad muntlig information om studien. Samtliga valde att delta i 
studien. I samband med samtalet bokades tid och plats för intervjun. Fyra av deltagarna 
intervjuades två gånger i fördjupande syfte. Tre av medhjälparna ansvarade även för urvalet 
av deltagare till gruppintervjuer. Var och en av dem valde ut tre-fyra vårdare som uppfyllde 
urvalskriterierna erfarenhet, villighet att delta och prata i grupp, arbeta på samma avdelning. 
Ett urval var även varierande erfarenhet av sökt fenomen. Elva vårdare var villiga att delta 
men en lämnade återbud p.g.a. sjukdom.  
 
Närståendeintervjuer  
De individuella intervjuerna genomfördes under april – juli år 2004. Åtta närstående 
intervjuades i hemmet, övriga valde en lokal på sjukhusområdet. De som intervjuades en 
andra gång valde hemmet som plats. Samtliga intervjuer bandades. Första intervjutillfället 
varade 40-80 minuter och andra 20-45 minuter. Alla deltagare fick information om studien i 
samband med intervjun och samtyckte skriftligt till medverkan (bilaga 2). Utgångsläget var att 
intervjuerna fick ta den tid som behövdes. 
 
Alla intervjuer startade som ett vardagligt samtal där informant och intervjuare presenterade 
sig för varandra och småpratade en stund för att samtalet skulle bli så informellt som möjligt. 
Syftet med detta var att skapa en atmosfär som gjorde det möjligt för deltagarna att berätta om 
levda erfarenheter. Under intervjuerna förekom inte något frågeformulär utan varje intervju 
började med en öppen fråga: ”Berätta om vårdsituationer där du kände dig delaktig 
respektive inte delaktig i vården.” I varje intervjusituation ställdes kommentarer och 
följdfrågor såsom: Hur kändes det?, Vad menar du? och Kan du berätta mera? för att förmå 
deltagarna att berätta än mer och förklara sin erfarenhet med exempel. Detta bidrog till att 
informanterna började reflektera ytterligare över sina utsagor. I livsvärldsforskning är 
ingångsfrågan ungefär densamma i varje intervju, följdfrågorna beror på sammanhanget 
(Dahlberg, 1997; Dahlberg et al, 2001). 
 
Fem deltagare blev kontaktade för en uppföljande intervju, en valde att avstå. De fick ett brev 
med en kort summering av intervjun samt fyra-fem händelser som väckte intresse för 
ytterliggare fördjupning. Som ett stöd för dem fick de ta del av egna citat. En av intervjuerna 
uppföljdes även för att flera störande moment inträffade under intervjun så som högljudd 
radiomusik.  
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Vårdarintervjuer 
Gruppintervjuer innebär att en grupp individer diskuterar ett på förhand givet fenomen med 
varandra där samtliga informanter ges möjlighet till aktivt deltagande i samtalet. Intervjuaren 
främjar en reflekterande diskussion genom att växla mellan en aktiv och en passiv roll. Detta 
för att stödja informanterna till att samtala och diskutera erfarenheter av och tankar om 
undersökt fenomen. Inför gruppintervjuerna har vårdarna fått information om att de bör låta 
alla komma till tals, att de bör ställa frågor till varandra, kommentera varandra och fortsätta 
varandras berättelse, vilket är andra faktorer som främjar reflekterande diskussion (Morrison-
Beedy, Cõté-Arsenault & Fischbeck Feinstein, 2001; Sim, 1998; Wibeck, 2000). 
Gruppsammansättningen är inspirerad av fokuserade gruppintervjuer. Enligt Kitzinger (1995) 
och Wibeck (2000) är tre till fyra personer ett lämpligt antal informanter för en reflekterande 
diskussion i en grupp med praktisk erfarenhet av sökt fenomen, och det behövs tre grupper för 
att genomföra en sådan studie. För att göra fenomenet rättvisa och för att få vårdare som 
kunde dela erfarenheter med varandra, användes redan existerande grupper. Fördelen att 
kunna få innehållsrika berättelser övervägde nackdelen att vissa saker kanske inte skulle 
nämnas om de tas för givna inom gruppen (Kitzinger, 1995; Wibeck, 2000).  
 
Intervjuerna, som genomfördes under maj år 2004, skedde för majoriteten av informanterna 
på arbetstid. Avskilda lokaler på arbetsplatsen valdes som intervjuplats och bandspelare 
användes. Intervjuerna varade mellan 55 – 90 minuter. I samband med intervjun fick 
deltagarna ånyo information om studien och samtliga samtyckte muntligt till medverkan.  
 
Varje gruppintervju hade en öppen fråga: ”Berätta om vårdsituationer där patienternas 
närstående var delaktiga respektive inte delaktiga i vården.” Under intervjun användes inte 
någon frågemanual däremot fördes anteckningar för att intervjuaren skulle kunna fördjupa det 
som sades, om detta inte belystes tillräckligt djupt i gruppsamtalet, genom att exempelvis 
fråga efter ett konkret exempel från vården. Även här används frågor och kommentarer för att 
få deltagarna att berätta mer, förklara och förtydliga samt få fram allas erfarenheter (Dahlberg, 
1997; Dahlberg et al. 2001).  
 
Analys 
Samtliga intervjuer i studien spelades in på band och transkriberades av undersökaren i nära 
anslutning till intervjun. Under tiden som varje band skrevs ut lyssnades det igenom flera 
gånger tills det kändes bekant.  
 
En fenomenologisk analys vägleds av öppenhet, följsamhet och reflexion och har som mål att 
beskriva det undersökta fenomenets olika aspekter samt dess essentiella innebörd (Ekebergh, 
2001). I föreliggande studie har avsikten varit att analysera datamaterialet från intervjuer med 
såväl närstående som vårdpersonal med avseende på innebörd. Analysarbetet har till stora 
delar följt den analysstrategi Giorgi har utarbetat, så som den beskrivs av Dahlberg et al. 
(2001) och Ekebergh (2001). Analysen har en tredelad struktur, vilket beskrivs som en rörelse 
mellan helhet, delar och helhet.  
 
I det första steget lästes allt material igenom upprepade gånger i avsikt att få en helhetsbild 
och en övergripande förståelse av texten. Detta innebar att sjunka in i texten men samtidigt 
vara öppen och nyfiken på vad som kunde visa sig i texten. Till slut blev texten så bekant att 
de olika delarna började framträda och kunde beskrivas relativt obehindrat.  
 
I analyssteget lämnades texten som helhet och meningsbärande enheter fokuserades. Med 
fenomenet i fokus fördes en dialog med texten. Frågor ställdes: Vad sägs om delaktighet? Hur 
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sägs det? Vad är det som gör att det upplevs så? Upprepas det? Finns likheter eller skillnader 
med andra informanter? Vad innebär det här? Avsikten var att se hur fenomenet beskrevs och 
vilka mönster som framträdde, på så vis kunde fenomenet träda fram allt mer.  
 
I det tredje steget behandlades texten åter som en helhet. Meningsbärande enheter transfor-
merades med försiktighet till studiens forskningsperspektiv vårdvetenskap, en konkret 
beskriven text omvandlas till teoretiskt språk. Sedan granskades texten efter mönster i 
materialet. Innebörder med samma gemensamma särdrag fördes samman till kluster och med 
dem som grund formades en essentiell innebördsbeskrivning av fenomenet. Därefter 
konkretiserades och nyanserades essensen i form av innebördselement. Essensen är det 
specifika för fenomenet, dess inre struktur. Genom en beskrivning av innebördselementen 
framträder olika variationer av fenomenet.  
 
Analysen av datamaterialet från vårdarintervjuerna har strukturerats på samma sätt som de 
enskilda intervjuerna. I analyssteget fördes en dialog med texten från varje gruppintervju för 
att se hur fenomenet närståendes delaktighet beskrevs och vilka mönster som framträdde. 
Fenomenet var i fokus och frågor ställdes till texten så som: Vad är det som sägs? Talar 
informanterna om samma sak? Kontexten var viktig att beakta vid jämförelse av utsagor. 
Meningsbärande enheter transformerades till vårdvetenskap och texten granskades efter 
mönster i materialet. Innebörder från varje grupp som hade gemensamma särdrag fördes 
samman till kluster, vilka utgjorde grunden för en essentiell innebördsbeskrivning.  
 
Forskningsetiska aspekter 
Allmänna forskningsetiska principer har beaktats under studien. Deltagarna har muntligt och 
skriftligt garanterats frivilligt deltagande (informerat samtycke) och konfidentialitet (Kvale, 
1997). Samtliga informanter i studien fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, 
frivillig medverkan och att den kunde avbrytas när som helst under studiens gång. Deltagarna 
fick information om att allt samtalsmaterial skulle behandlas konfidentiellt dvs. att resultatet 
redovisas på ett sätt som skyddar var och ens identitet, att endast intervjuare och handledare 
hade tillgång till materialet och att banden skulle förvaras av intervjuaren. Nyttan med studien 
blev vägd mot risken att skada. Studien kan antas minska vårdlidande genom att den kan bidra 
till ökad kunskap om och förståelse för närståendes delaktighet i psykiatrisk kontext. 
Intervjuer där människor reflekterar över egna upplevelser och delar med sig av erfarenheter 
kan medföra att deltagare kommer nära smärtsamma händelser eller blir för öppna. En 
medvetenhet om detta har funnits under hela studien.  
 
Alla deltagare som intervjuades enskilt fick vid intervjutillfället information om att intervjun 
kunde avbrytas när som helst om det kändes jobbigt och att det fanns tid avsatt för reflexion 
efter avslutad intervju. De ombads kontakta intervjuaren vid funderingar och frågor. 
Deltagarna i de olika grupperna fick information om möjligheten att prata enskilt efteråt när 
intervjun var slut samt ombads ringa vid behov. Samtliga deltagare fick intervjuarens 
telefonnummer och adress. Vårdpersonalen kände inget behov av detta. Ingen närstående bad 
särskilt om samtal efteråt, men intervjuaren stannade kvar och pratade cirka 15 min med två 
av dem.  
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RESULTAT 
Här presenteras resultatet av analysen av intervjuer med både närstående och vårdare. Först 
presenteras essensbeskrivningen. Resultatbeskrivningen presenteras utifrån figur/grund där 
pendlingen har skett mellan närståendes respektive vårdarens syn på fenomenet (Bengtsson, 
1999 s.72). I livsvärlden råder ett cirkulärt förhållande mellan värld och subjekt. Med ett 
samspel mellan text och citat kan en ny konkret mening träda fram. Genom en ständig växling 
mellan delar och helhet kan en ny bild visa sig. Detta innebär en pendling mellan det sagda 
och den kontext där detta sägs och på så sätt ger pendlingen en djupare förståelse för 
fenomenet (Bengtsson, 1999; Dahlberg et al. 2001; Merleau-Ponty, 2004).  
 
Essensbeskrivning  
Närståendes delaktighet i psykiatrisk slutenvård innebär en vandring längs med delaktighetens 
smala och vanskliga stig. Utmed stigen finns många fallgropar som kan göra det svårt att bli 
delaktig. På några ställen blir den bredare och där kan korta möten med vårdpersonal uppstå. 
Vårdpersonalens förhållningssätt vid dessa möten innebär en ständigt svår balansgång för den 
närstående mellan att få vara delaktig och att bli avvisad från delaktighet, bli respektfullt 
bemött och respektlöst bemött. Då delaktigheten får karaktären av respektlöst bemötande 
upplevs vårdare inte tillåta dem att bli delaktiga i vården. De anhörigas upplevelse av att bli 
utestängda från delaktighet upplevs skapa ett lidande som följer med dem in i vardagsvärlden.  
 
Närståendes delaktighet i psykiatrisk slutenvård innebär att vara med i vården av sin anhörige 
utifrån sina egna och omgivande möjligheter. När vårdpersonal på ett respektfullt sätt bjuder 
in till delaktighet och visar att de bryr sig om en närstående uppstår ett förtroende, och ett 
ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter sker. Den närstående medverkar i sin 
anhöriges vård, vilket innebär att patientens vardagsvärld följer med in på avdelningen. I 
delaktighetsprocessen, som varierar under vårdtiden, blir en närstående sedd och bekräftad, 
vilket skapar ett välbefinnande. Delaktigheten karaktäriseras av ytterligare en balansgång 
mellan omsorgen om patienten och den närståendes egna behov. 
 
Vårdarna, å sin sida, beskriver hur närståendes delaktighet kan påverka dem och patienterna. 
Även om de vill bjuda in de närstående till delaktighet i vårdens värld, kan de glömma att visa 
dem vägen in till denna värld.  
 
Essensbeskrivningen ovan kan tydliggöras genom följande innebördselement: inbjudan till 
delaktighet i psykiatrisk vård, möta vårdpersonalens omtanke, medverkan på egna eller andras 
villkor, att ta med sig den gemensamma vardagsvärlden, att känna belastning, delaktighet en 
resa i tid och rum. Innebördselementen beskriver olika sidor av fenomenet, vart och ett är 
delar av helheten och de går inte helt att skilja från varandra.  
 
I resultatbeskrivningen åskådliggörs de innebördselement som framkom under analyserna 
med citat från närstående respektive vårdare. Citaten framställs med kursiv text, intervjuarens 
röst är 0-kursiverad dvs. vanlig. Tecknet // markerar utelämnat ord/stycke som är bedömt 
sakna relevans för beskriven innebörd. Informanter benämns 1-10 (närstående) respektive 1:1 
– 3:3 (vårdare) inom parentes.  
 
Inbjudan till delaktighet i psykiatrisk vård  
Intervjuade närstående möter låsta avdelningar där en vårdare måste öppna när de kommer 
och när de går. Inbjudan till delaktighet i vården sker framför allt genom att den närstående 
erfar en känsla av att vara välkommen till vårdavdelningen, men möjligheten därtill varierar. 
Känslan menar de uppstår av vårdpersonalens bemötande när de öppnar den låsta dörren och 
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när de möts på avdelningen. Därigenom framträder en atmosfär, i vilken delaktighet kan 
kännas tillåtet. Vårdarna å sin sida menar att på avdelningarna råder ett välkomnande klimat 
som tillåter närståendes delaktighet ”Klimat alltså dom känner att dom kan komma och fråga, 
det är inte farligt, att vi är mera på jämn nivå” (2:2). Hos vårdarna finns avsikten att bemöta 
närstående på ett respektfullt sätt, men villkoret för delaktighet är patientens tillåtelse. 
 
Intervjuade närstående beskriver hur den låsta dörren erbjuder en naturlig mötesplats där de 
kan bli sedda och lyssnade till, när vårdaren som öppnar dörren tar initiativ till samtal eller 
ärligt besvarar ställda frågor. Mötet upplevs inte välkomnande när vårdaren intar en distan-
serad hållning, vilket kan ske då denne inte känner igen dem, inte kan prata av sekretesskäl 
eller om besöket sker vid en för vårdaren olämplig tidpunkt, menar de närstående. En 
närstående känner sig ovälkommen, kränkt och avvisad i möten i dörren där vårdarens 
hållning inger känslor av att vara till besvär och utanför. Vårdpersonalen å sin sida beskriver 
hur närstående ofta framför frågor om patientens vårdförlopp i samband med dörröppnandet 
och i telefonkontakt, men möjligheten och viljan att tillmötesgå detta varierar. Öppnandet av 
dörren upplevs som en olämplig mötesplats menar vårdarna. De kanske är jäktade och alla i 
närheten kan höra vad som sägs ”Det känns så att vi har inte alltid tid när dom står i dörren: 
hinner du, får jag prata lite” (2:2). En del vårdare menar att efterfrågade upplysningar ändå 
ges vid dessa oplanerade möten, och därmed ges en bekräftelse att den närstående är sedd.  
 

”Det är mycket byte av personal så att alla vet ju inte allt å det är många patienter och 
det: jag har nyss börjat så jag vet inte så noga” (5)  
 
”Det är jätte ofta när man släpper ut nån anhörig så: ja hur går det med mamma 
tycker ni? // jag känner det blir inte nån vidare kvalité på den informationen //”(2:4) 
 
”Det var jag som öppnade och släppte ut dom // dom undrade vad det berodde på å 
varför det såg ut så här, innan dom gick förklarade jag hur vi såg på det // Det var en i 
stunden information som dom fick // det var inget som jag hade förberett mig på” (3:2) 
 
”Utfrusen det känner man ju när man kommer in, när dom inte hälsar // när det är fel 
personer som jobbar för då är det lite tryckt stämning och lite ja lite stånkande och 
stönande och besvärlig // först blev jag riktigt förbannad!” (6) 
 

I materialet framkommer att möjlighet till samtal och kontakt med vårdare är en viktig aspekt 
i de intervjuade närståendes upplevelse av inbjudan oavsett tidigare erfarenhet av psykiatrisk 
vård. De upplever att vårdare som är intresserade av att få ta del av de närståendes frågor och 
funderingar avsätter tid till detta. Överlag beskrivs hur vårdarna tar initiativ till en kontakt 
genom att komma in på patientens rum, sätta sig ned och inleda en dialog. Bemötandet får den 
närstående att känna sig sedd och respekterad, och tillit uppstår. Vårdarna å sin sida berättar 
hur närstående som visar intresse för delaktighet inbjuds till kontakt och dialog. Vid besök tar 
sig vårdpersonalen tid att hälsa på närstående för att informera om avdelningsrutiner och för 
att överlämna inbjudan ”vi finns här hela kvällen och ni kan fråga om saker” (3:3). Vårdarna 
menar att inbjudan bör ges vid första mötet t.ex. vid läkarsamtal före inläggningen eftersom 
akut inläggning på avdelningen eller på psykiatrisk intensivvård försvårar kontakten.  
 

”Det skapades ett förtroende helt enkelt mellan oss då och, och det var ju skoj att 
komma hem och säga till X (frun) här: nu har jag i alla fall pratat med // att ha fått 
suttit ner med och det lugnar //” (2)  
 

 11



”Det finns en kvinnlig vårdare som alltid kommer fram till mig och frågar hur det är, 
det är endast hon som gör så. Med denna fråga då är det mycket lättare att prata” (6)  
 
”Det är viktigt att du möter dom på ett sådant sätt att dom, inga frågor är dum utan 
alla frågor är tillåtna, så att dom känner sig väl bemött. För det är ju också en 
inbjudan till dom att vara med.” (2:2) 
 

Hos de intervjuade närstående finns önskan om nära kontakt med vårdare. Men de närstående 
upplever att de själva måste ta initiativet till att den fördjupas, vilket upplevs svårt av dem 
som saknar kunskap om hur det går till, eller som passivt väntar på att vårdarna spontant ska 
ta första steget till kontakten. De närstående menar att vårdare som är passiva i inbjudan 
åsidosätter delaktighet. Å andra sidan finns hos vårdarna en förväntan att närstående ska ta 
initiativ till att bli inbjudna, vilket innebär att de som inte visar intresse för delaktighet sällan 
erhåller någon inbjudan. En del vårdare menar att de aktivt inbjuder en del närstående som 
inte själva tar kontakt eftersom närståendes förmåga att vara aktiv och ställa frågor varierar.  
 

”Där hade ju dom kunnat hjälpt till lite å skapat även dom lite delaktighet // det skulle 
jag efterlysa att dom hade sökt mer kontakt med oss personalen. Då hade det varit 
enklare för oss å sökt kontakt med dom förstår du. Ett samspel där då” (2) 
 
”Dom vänder sig inte till personalen utan det är en liten grupp där nästan som en 
osynlig mur // då gör jag mig ett ärende om jag vill ha kontakt för att göra någon 
delaktig. Så tänker jag” (3:1) 
 

De närstående beskriver hur återkommande samtal med exempelvis patientens kontaktperson 
kan lindra frustration och ångest samt skapa trygghet så att en relation börjar spira. Att känna 
sig välkommen menar de närstående inger dem kraft att påpeka saker i vården. Vårdarna å sin 
sida menar att närstående blir tryggare och lättare kan tillgodogöra sig information om de bara 
behöver ha kontakt och samtal med ett fåtal vårdare. Och på så vis kan en relation uppstå.  
 
Möta vårdpersonalens omtanke  
Flera närstående beskriver hur deras eget behov av stöd påverkar möjligheten till delaktighet. 
Trots att de vill fortsätta att stödja patienten, är de exempelvis slutkörda och kanske sover 
dåligt. Balansgången skapar känslor av vanmakt. Skuldkänslor förekommer hos dem som är 
gifta med patienterna för att de behöver den avlastning vården innebär, medan föräldrarna bär 
på skuldkänslor i form av tankar om huruvida de har orsakat barnets psykiska sjukdom.  
 
De intervjuade närstående berättar hur de bemöts med respekt och omtanke i möten där 
vårdare uppmärksammar individuella stödbehov och på så vis erbjuder lindring och tröst samt 
personlig kontakt. Närstående menar att dessa vårdare, som upplevs engagerade, kunniga och 
omtänksamma, tillåter dem att prata om den egna situationen. Omtanken leder till att en 
relation växer fram. På detta sätt erfar de närstående en trygghet som gör att de vågar ställa 
frågor och accepterar diffusa svar om exempelvis vårdtid. Vårdarna å sin sida uttrycker att 
närstående har behov av stöd för egen del men möjligheten och viljan att möta behoven 
varierar. Vårdpersonalen beskriver hur de engagerar sig och erbjuder närstående stöd när 
delaktighet ter sig viktigt. Vårdarna menar att de avser att ta sig tid att lyssna på närstående 
som har behov av att få prata om sin situation ”att man lyssnar, man tar emot eller förklarar 
eller bekräftar att patienten får vår omsorg, vi kan hantera det här. Så har jag känt många 
gånger” (3:1). En del vårdare menar även att de ämnar stödja närstående till att våga 
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överlämna hela, eller delar av, ansvaret till dem om behovet av avlastning finns. Syftet är att 
ge närstående kraft till att vara en resurs för patienten.  
 

”Jag känner att dom bryr sig om mig också!!! Liksom när det har varit svårt å så, 
frågat hur det är med mig, dom lägger handen på mig // det känns ju skönt att dom 
förstår det också att jag mår ju dåligt också och ja. Det har jag känt att dom har 
förstått ju liksom att det är påfrestande och det är ju en berg- och dalbana.” (10)  
 
”Anhöriga kan va alltså helt förtvivlade i en situation. Då är det viktigt att vi lättar 
vårt öra även till dom // måste ägna sig åt anhöriga där också för det är ju patientens 
alltså sociala skyddsnät egentligen, så man måste stötta henne för att hon ska orka nu. 
Det har ju också han nytta utav så det är ju delaktighet.” (2:2) 

 
Intervjuade närstående beskriver hur känslan av omtanke uteblir när vårdpersonalen intar en 
oengagerad hållning. Vid möten där de närstående upplever det svårt att bli sedd och förstådd 
känner de sig bekräftade som betydelselösa i vården. Det är inte alltid som närstående vill visa 
hur de mår främst av omtanke om patienten. För att även de närstående ska uppleva sig sedda 
som individer, är det viktigt att deras hälsa och deras situation efterfrågas av vårdarna. 
 

”Många gånger så har ju dom närmaste anhöriga mycket behov av stöd och hjälp och 
det finns egentligen inte // utåt så ser det ut som att jag mår väldigt bra å då frågar 
man inte, men kommer jag å gråter så skulle dom säkert klappa mig på huvudet å 
fråga: vad är det nu.” (5) 
 

Medverkan på egna eller andras villkor  
I materialet framkommer hur viktigt det är att det uppstår en ömsesidig relation mellan 
närstående och vårdpersonal. Relationen beskrivs som grundläggande för de närståendes 
möjlighet till delaktighet, då den kan ge vårdarna förståelse för hur närstående vill medverka i 
vården och vad de kan bidra med. Vårdarna å sin sida menar att relationen med närstående 
främjar samarbete genom att de ömsesidigt kan ta del av varandras kunskaper om patienten.  
 
Få veta  
Hos närstående finns en vilja att få veta och vara informerad; de vill få kunskap om patientens 
sjukdom, vårdförlopp, vård och behandling och om vad som förväntas av dem under 
vårdtiden. ”Att veta” beskrivs som en viktig del i delaktighetskänslan men även som en 
förutsättning för att bli delaktig. Även om information kan sökas exempelvis på Internet, vill 
de närstående få ta del av vårdarnas kunskap. Läkarsamtal beskrivs av de närstående som en 
viktig kunskapskälla, men upplevs som en bristvara. När inte vårdare delger de intervjuade 
närstående sin kunskap, krävs det kraft att försöka bli sedd och hörd menar de. En närstående 
menar även att egna frågor och funderingar inte framförs till vårdarna av rädsla för eventuella 
följder för patienten, och medverkan sker då på andras villkor.  
 
De närstående beskriver hur känslan av att bli respekterad och sedd som individ upplevs när 
de i en ömsesidig dialog erhåller information av vårdarna. Men uteblir informationen uppstår 
såväl frustration som hjälplöshet, och vardagstillvaron kan kännas osäker och otrygg, menar 
de närstående. De menar även att otillräcklig kunskap gör det svårt att stödja patienten. 
Vårdarna å sin sida beskriver information som en förutsättning för närståendes delaktighet 
”För att få människor delaktiga så måste du informera och informera” (1:1), men viljan och 
möjligheten till det varierar. Hos vårdarna finns avsikten att öka närståendes möjlighet att 
stödja patienten på avdelningen och i vardagen samt att söka vård i ett tidigare skede vid 
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återinsjuknande. Tid avsätts till att gemensamt ge närstående och patient information till 
exempel om patientens sjukdom, insjuknandetecken och medicineffekter menar vårdarna. De 
menar även att när närstående får kunskap och förståelse, känner patienten trygghet.  
 

”Information det tycker jag är A och O alltså!! Då hade man ju kanske kunnat hjälpt 
till // kunnat bett oss berätta ja hennes uppväxt eller bakgrund å såna där saker. // En 
utökad information där vi fram å tillbaka” (2)  
 
”Det är ju returbiljett på många av våra patienter och det kanske man kunde undvika 
lite om man hade en .... lite rakare kommunikation på nått sätt” (2:4) 

 
”Jag har ju aldrig fått veta hur jag ska bete mig i dom situationer när han blir så 
aggressiv // frustrerad och förbannad om jag inte har fått nått vettigt svar” (6) 
 
”Anhöriga är ju med hela tiden som jag upplever det. Det undanhålls ingenting utan 
tanken är ju hela tiden att patienten ska tillbaka till sin familj eller sitt sociala sam-
manhang. // vara uppdaterade hela tiden på vad som händer på avdelningen.” (1:1) 

 
Möjligheten att medverka på egna villkor åsidosätts om information ges vid fel tidpunkt eller 
av vårdpersonal som verkar stressad, använder facktermer eller inte beaktar befintlig kunskap, 
menar de närstående. En del menar även att de efter samtal med läkare söker upp exempelvis 
kontaktpersonen för att få veta det som inte förstods ”Paranoia förstod jag inte // jag frågade 
honom (läkaren) men han kunde inte förklara” (1). Andra närstående känner sig kränkta av att 
inte förstå. Å andra sidan uttrycker vårdarna en avsikt att möta närståendes behov av begriplig 
information genom att beakta att mottagligheten för information kan vara nedsatt av rädsla, 
skamkänsla eller krisreaktion. Att närstående kan kämpa emot inläggning tills de blir utmatta-
de eller kanske inte vågar komma på besök, beaktas också menar vårdarna. De menar även att 
vårdens värld kan vara ett informationshinder ”Det blir nån typ av slang, det är ju omöjligt 
för den oinvigde å förstå det här även om vi tycker att det här är självklart // vi tycker vi har 
varit jätteduktiga å informerat dig men du förstår inte för vi har pratat ett annat språk” (1:1) 
 
Bli tagen på allvar 
En viktig aspekt i närståendes medverkan på egna villkor är känslan av att bli tagen på allvar 
och på så vis bli bekräftad som individ. En del menar att det finns vårdare som litar på deras 
omdöme när de påtalar att patienten mår sämre eller bättre. De känner sig även tagna på allvar 
när deras frågor besvaras oavsett hur små de än är och när deras önskan om enskilt samtal 
tillmötesgås. De närstående beskriver hur svårt det upplevs att prata öppet om vardagslivet 
ansikte mot ansikte med patienten, speciellt det som berör att denne blir aggressiv, får ångest 
eller är suicidnära. En del närstående tvingar sig att vara uppriktiga medan andra inte förmår 
detta. Balansgången kan ge ett lidande ”// vara med på samtal med doktorn å X (patienten) 
sitter jämte // om jag säger att han har lite egenheter för sig då känner jag det precis som om 
där sitter jag å skvallrar på honom” (3). Intervjuade närstående menar att vissa vårdare, 
speciellt läkare, avsätter för lite tid till samtal, inte lyssnar på dem eller intar en avvisande 
hållning. Att inte känna sig tagen på allvar, inger den närstående en känsla av att vara 
värdelös, överkörd och utanför. Vårdpersonalen uttrycker å andra sidan ett missnöje över 
närståendes önskan om att få prata utan att patienten är med. En del vårdare menar att de ändå 
tillåter närstående att få enskilda samtal. Andra vårdare intar en distanserad hållning och 
menar att de inte vill riskera patientens tillit, vilket innebär att fakta som framförs i dennes 
frånvaro sällan tillvaratas. Att föra fram fakta från närstående till patienten kan väcka olust 
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hos en vårdare ”Jag känner på nått sätt så blir jag // ombud för mamma alternativt att jag blir 
nån som skvallrat på mamma” (3:1). 
 
Närstående som upplever att de tas på allvar, känner sig bekräftade som en värdefull resurs 
och en samarbetspartner ”Det är som jag hörde till, jag ingår i laget” (3). En del menar att 
det finns vårdpersonal som är tacksamma för att de närstående vill och orkar dela med sig av 
hur de upplever patienten. Samarbetet kan även innebära att en sjuksköterska ringer hem till 
dem för att få kännedom om deras upplevelse av en permission, eller att deras erfarenhet av 
och kunskap om patienten så som uppväxt och vanor tas tillvara i vården. Vårdarna å sin sida 
beskriver närståendes medverkan i vården som självklar inom ”rimliga” gränser. Men för 
samverkan behövs det att närstående släpps in i vårdens värld ”vi lever i en annan värld än 
vad dom gör” (2:2) och att det uppstår en ömsesidig dialog menar vårdarna. Genomgående 
beskrivs hur samverkan med närstående kan ge vårdpersonalen en helhetsbild av patienten då 
de får ta del av dennes vardagsvärld, vanor och behov ”hur patienten är när han är frisk, för 
det vet vi ju aldrig” (2:3). Vårdarna uttrycker en tacksamhet över att kunna gagna det i 
patientarbetet. Samarbetet kan även innebära att kontakten med patienten främjas. 
 

”Det har varit nästan som om jag hörde hemma där jag också. // känner mig så därför 
att vi har förtroende för varandra. Det är ju ett lagarbete.” (5) 

 
”Det är ju en information från oss personal till anhöriga å det är en information från 
anhöriga till personalen här, vi hjälps åt” (3:2) 
 
”Det känns ungefär som så länge han är kvar på avdelningen så har man gemensam 
vårdnad om honom på nått sätt. Alltså jag kan dela med mig till dom vad jag tycker å 
dom kan dela med sig till mig om det är nånting dom tycker å så.” (8)  
 
”Jag kan ha fått en väldigt bra kontakt med en anhörig, däremot kanske patienten har 
den där muren // då kan jag få en chans att närma mig patienten genom anhörig”(3:1) 
 

Känslan av samverkan, menar de närstående, upplevs även vid möjlighet att påverka vården 
genom medverkan vid vårdplanering och utskrivningssamtal. Vårdarna å sin sida uttrycker 
hur samverkan kan innebära att de erbjuder närstående möjlighet att medverka vid vård-
planering. På så vis stöds mötet mellan de närståendes och vårdarnas olika världar menar de. 
Andra menar även att närståendes medverkan vid vårdplanering ofta sker på vårdens villkor.  
 

// jag var ett stöd för honom, att hjälpa honom att framföra sina åsikter å även att 
förklara för honom när han ibland missförstod vad dom andra sa i den här situationen 
(vårdplanering) // då kunde jag vara nån form av tolk mellan honom å dom” (5) 
 
”Det (vårdplanering) var så mycket folk å då kan det vara rätt jobbigt å ta in all 
information också för en anhörig. Då kan det bli lite så att, som jag upplevde att han 
faktiskt skärmade sig så här för all information //” (3:3) 
 
”Första gången han skrevs ut då drog dom in en tablett sista dan // han åker hem 
nästa dag å det gick ju inte. Där kände, där var jag // fick ju nästan lite panik” (3) 

 
Intervjuade närstående beskriver även hur de känner sig som en resurs när de kommer på 
besök och gör små vardagliga saker och ting för patienten eller tillsammans med denne 
utanför avdelningen. De närstående menar att de försöker lindra patientens oro och avleda 
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dennes tankar genom att göra något, exempelvis gå en promenad eller åka iväg med bilen en 
stund. Att göra vardagliga ting kan för en del närstående även innefatta att de tar hem 
patienten på permission. Delaktigheten innebär att de själva en stund övertar det ansvar 
vården har, menar de närstående. Å andra sidan finns hos vårdpersonalen en förväntan att 
närstående ska medverka i praktiska arbetsuppgifter så som att förmå patienten att äta eller gå 
en promenad. Det förväntas även att närstående tar hem patienten på permission för att 
underlätta återkomsten till världen utanför avdelningen, menar vårdarna.  
 

”För att skapa delaktighet så måste man vara där // det är ungefär som i skolan alltså, 
man måste engagera sig i barna om dom ska vara någorlunda hyfsade i skolan” (2). 
 
”Dom kan ju vara delaktiga också att dom kan ju ta med dom ut å promenera eller åka 
å handla // försöka helt enkelt slussa ut dom tillbaka i sitt sociala sammanhang” (1:2) 
 
”Ibland under den tid han har varit under tvångsvård så har jag gått ut med honom en 
runda å fått lite frisk luft som personalen också gör ibland men dom har inte möjlig-
heter att få tiden att räcka till åt alla // varit lite biträde åt vården. Jag har gjort en del 
som dom kanske skulle göra om dom haft möjlighet // för att stötta patienten” (5) 

 
Att ta med sig den gemensamma vardagsvärlden  
Möjlighet att bibehålla vardagsrutiner och på så vis kunna dela vardagsvärlden med patienten 
inger de närstående en känsla av delaktighet. Hos dem finns avsikten att stödja patientens 
återhämtning genom att inte låta denne förlora vardagskontakten under vårdtiden. De 
närstående menar att de kommer på besök och för med sig vardagen då de inte vill att 
patienten ska känna sig utanför det som händer hemma. Under samvaron kan de då samtala 
om det som kan förefalla självklart: deras gemensamma vardagsvärld såsom familj, vänner 
och intressen, men även vad som hänt på avdelningen respektive utanför den. Att ta med sig 
vardagsvärlden, innebär för en närstående även att ta med post och räkningar så att patienten 
kan fortsätta att utföra vardagssysslor. Å andra sidan finns hos vårdpersonalen uppfattningen 
att närstående utgör kontakten till patientens vardagsvärld, vilket innebär att en närståendes 
delaktighet i vården ibland uppmuntras. Vårdarna menar att närstående som låter patienten få 
ta del av den vardagliga världen under vårdtiden, kan lindra dennes oro och skapa trygghet. 
En del vårdare menar även att gapet mellan världarna kan överbryggas när både patienten och 
närstående kan följa med vad som händer i varandras olika världar.  
 

”Jag har varit där å hälsat på för att han (patienten) ska få reda på lite vad som har 
hänt här å så där så att han inte kommer ifrån allting …få veta vad grannarna gör å 
vad barna gör // när han kommer hem så vet han att dom å dom har gjort det å satt 
upp ett litet hus där // Då tycker han det att han liksom är med då //” (9) 
 
”Det hinner ju hända väldigt mycket på båda ställena // Vet man då inte om under 
tiden vad som händer så blir det ju på nått sätt två svarta hål” (3:2) 
 
”Jag försökte komma då på kvällarna // han (patienten) säger ju ofta att det känns ju 
skönt att, alltså bara det här å kunna sitta bredvid varann å se på TV ungefär som man 
gör hemma, ungefär se dom programmen man brukar göra hemma, ungefär vid den 
tiden å ta en kopp kaffe vid den tiden man gjorde hemma. Det tror jag ju är viktigt för 
då känns det ju på nått sätt som om man är hemma men ändå inte!, på nått sätt.” (8) 
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”patienten får information av den anhörige vad som händer hemma. Alltså hålls ajour 
med det livet som pågår där ute, det är jätteviktigt att hållas kvar i sin det vanliga livet 
hemmiljö självklart å fortfarande få … vara delaktig //”(1:1) 

 
En del närstående beskriver hur det under besök kan uppstå en ömsesidig hemkänsla och ett 
ömsesidigt välbefinnande när de försöker göra som hemma. Men möjligheten att få känna sig 
som hemma hindras exempelvis om patienten inte orkar ta emot besök, om det finns stökiga 
patienter på avdelningen eller om rutiner inte kan behållas på grund av geografiskt avstånd.  
 
För några närstående innebär delaktighet även att i handling visa patienten att de bryr sig och 
finns till hands; en delaktighet som de känner stöds i vården ”Dom har ju uppmuntrat mig att 
komma tillbaka å bry mig” (5). Hos dem finns en vilja att försöka dela patientens värld på 
avdelningen. De närstående menar att när de finns vid dennes sida, lyssnande om patienten 
vill prata eller vill ha en dialog, kan samvaron innebära att de kan dela patientens lidande. 
Samvaron kan skapa en balansgång; samtidigt som de vill vara patientens vardagliga trygghet 
och stöd kan de närstående själva känna otrygghet ”Då hon var som sämst var det ju hemskt 
jobbigt, då kanske man bara kunde sitta där // finnas till hands till tröst helt enkelt” (7). Men 
när de närstående och patienten kan föra en ömsesidig dialog om det som hänt får de 
möjlighet till gemensam förståelse menar de närstående. Vårdare å sin sida menar att 
närstående som uppmuntrar patienten att prata om insjuknandet dels blir ett stöd för patienten, 
och även ökar förståelsen hos patienten, närstående och vårdarna.  
 

”Vi vill ju vara där så mycket som möjligt med henne å träffa henne, sitta å prata i 
timmar // Det är vad vi kallar delaktighet att man är delaktig i hennes situation // det 
skulle ha en läkande effekt hon överför förtroenden å så vidare när man är där.” (2) 
 
”I början pratade han mycket om sin smärta å sina funderingar om kroppen, det 
liksom upptog hela hans ja hela hans värld.” (10)  
 
”han kan också förmedla till oss som personal: så har hon (patienten) aldrig sagt förut 
// det hade dom (närstående och patient) kommit underfund med när dom hade suttit å 
pratat här! // det hade aldrig hänt om han aldrig hade varit närvarande här” (3:2)  

 
Att känna belastning  
Hos en del närstående finns upplevelsen att mer eller mindre förgäves ställa frågor till 
vårdpersonalen, vilket kan skapa en känsla av att vara nonchalerad ”Jag hade massor av 
frågor men jag fick inte svar på nån enda // det är precis som att …det är ingenting som 
angår dig, du behöver inte bry dig” (6). Vårdarna å sin sida beskriver hur de kan känna sig 
trängda av närståendes strävan efter delaktighet i vården; gränsen för medverkan kan vara 
diffus. Vårdpersonalen uppger att det ofta kan uppstå en vånda över om de får ge närstående 
den information som efterfrågas i telefon eller vid den låsta dörren. Våndan infinner sig också 
om vårdarna låter en närstående vänta medan de själva kontaktar patienten för att få besked 
om upplysningen får ges. Överlag kan vårdarna även uppleva känslor som rädsla för att göra 
fel och kanske tappa patientens tillit och bli anmälda ”Det är jättejobbigt när telefonen ringer 
// känna att nu trampade jag nog lite i klaveret” (2:4). Några önskar få en detaljerad 
information av patienten om närståendes delaktighet.  
 
Hos vårdarna finns en förväntan att de närstående tacksamt ska lyssna till och ta emot de råd 
och den information de erhåller under vårdtiden exempelvis om lämpliga beteenden mot 
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patienten. Frustration och besvikelse uppstår, menar vårdpersonalen, när de märker att en del 
närstående inte följer givna råd och upplysningar, eller rent av kritiskt ifrågasätter dem.  
 

”Anhöriga kan känna sig kränkta på detta att man tar fram den här informationen // 
för att han inte ska återfalla i sin sjukdom så…kanske man måste ändra på någonting i 
hemförhållandena. Vill man inte det utan då kör på i de gamla hjulspåren så, man 
märker att patienten återkommer gång efter gång.” (1:2)  

 
Några närstående beskriver en upplevelse av att uppfattas som besvärliga av vårdare, till 
exempel när medverkan i vården efterlyses. En närstående menar även att det kan uppstå en 
känsla av att betraktas som krävande av vårdaren ”Dom tål inte kritik // han (läkaren) körde 
sitt race å sen var det slut // vi blir ju närmast nertryckta //” (6). Vårdarna å sin sida uttrycker 
hur en del närstående upplevs som krävande och svåra att möta. Vårdarna menar att dessa 
närståendes krav på medverkan eller på vård och behandling inte kan uppfattas som rimliga. 
Krävande upplevs även de som uttalar tvivel på att patienten får rätt vård eller som ifrågasät-
ter vårdarnas kompetens. Samtidigt som vårdpersonalen kanske vill undvika krävande 
närstående, finns en uppfattning att deras medverkan i vården kan vara viktig om det finns en 
bakomliggande okunskap. Balansgången kan skapa vånda ”Då står ju den anhörige på nått 
sätt i vägen för att det ska bli bra slutresultat. // det blir en känsla av hopplöshet på nått sätt.” 
(1:2). Vårdarna menar även att vissa närstående kan utgöra en belastning för patienten istället 
för ett stöd ”Dom sätter mer käppar i hjulen för alltså patienten vi har än att dom hjälper till 
å stötta” (3:1). Andra närstående hör varken av sig till patient eller vårdare under vårdtiden.  
 
Hos vårdarna finns avsikten att inte tillåta närståendes delaktighet i medicinsk vård. 
Vårdpersonalen menar att de närståendes medverkan i vården bör begränsas. En del vill 
inskränka delaktigheten i kontakter där patienten inte är närvarande så som telefonkontakt. 
Andra vill först skapa en relation med patienten innan dennes närstående kontaktas. Några 
vårdare menar även att närstående erhåller mer information än utbildning, vilket de vill ändra.  
 
Delaktighet en resa i tid och rum  
I materialet framkommer att närståendes delaktighet är en process.  
 
Att vara ovan i rollen som närstående 
Upplevelsen i början av vårdtiden beskrivs av de närstående som att vara mer eller mindre 
vilsen. Vardagslivet är förändrat och att inte förstå patienten, vad som sker och varför det 
händer skapar förvirring. De vet inte hur länge vården pågår eller om patienten blir återställd. 
Avdelningen upplevs annorlunda jämfört med i somatisk vård och de är osäkra på vad som 
förväntas av dem och vem de ska kontakta. Genomgående finns förväntan att få medverka 
utifrån egna förutsättningar. Ovissheten skapar många frågor och funderingar vilket kan väcka 
osäkerhet, oro, hjälplöshet och otrygghet, menar de intervjuade närstående. En del beskriver 
hur mycket kraft läggs på att framföra funderingar och behov exempelvis om vad de får göra 
till vårdarna. Diffusa svar kan då väcka både ilska och otrygghet, menar dessa närstående. 
Andra menar att de inte vill uppfattas som krävande, vilket innebär att ovissheten kvarstår. 
Vårdarna å sin sida menar att i början av vårdtiden kan den närstående te sig villrådig och 
otrygg och kanske chockad, vilket hindrar en ömsesidig kommunikation. Hos en del vårdare 
finns uppfattningen om att sekretess oftast förekommer när vården inleds.  
 
Hos de intervjuade närstående finns i början av vårdtiden en balansgång mellan trygghet och 
otrygghet och mellan vad de vill göra och vad de tillåts göra. De menar att det känns tryggt att 
patienten är inlagd så att de själva kan erhålla andrum, men när de märker att vårdpersonal 
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inte känner patienten och inte förstår denne väcks otrygghet. Fastän de närstående behöver 
avlastning ställer de upp så att exempelvis en kontaktman kan lära känna patienten. En del 
närstående beskriver även hur otryggt det är att varsebli att vårdarna inte märker förändringar 
i patientens mående. Att vårdare inte känner patienten menar de närstående kan innebära att 
de påtvingas en oönskad delaktighet. Hos andra närstående finns en förväntan att få behålla 
ansvaret för patientens omsorg fastän denne är inlagd, men när de märker att vårdarna månar 
om patienten upplevs en trygghet som gör det lättare att släppa ansvaret.  
 

”Då gick vi bara i korridoren fram å tillbaka fram och tillbaka, det var min 
delaktighet. Det var olidligt, sån ångest som fanns i kroppen då. Innan dom lärde 
känna honom å detta.” (4)  
 
”När det var som sämst då väntade han till vi anhöriga kom på kvällen å då öste han 
ur sig allt: sina bekymmer å sin kropp å det där. // på detta sättet blev vi ventilen där 
för hans del. När det då hände nånting som vi tyckte att nu är det för svårt å nu är han 
så nere å nu är han så ledsen å nu orkar han inte mer säger han till oss. Då har jag 
ringt in å talat om det // samtidigt är det ju det är tryggt för mig att han är där” (10)  

 
Genomgående beskrivs hur information om avdelningsrutiner ges i förväg, exempelvis att 
patienten endast får lämna avdelningen i sällskap med vårdare eller närstående, som då måste 
överta ansvaret igen. Därefter menar de närstående får de endast information i efterhand om 
vad vårdare, speciellt läkare, har bestämt, vilket åsidosätter de närståendes delaktighet.  
 

” Han (patienten) kunde gå ut därifrån med nån av oss eller nån av dom men när det 
upphörde det vet jag liksom inte för efter ett tag, jag vet inte hur länge, så kunde han 
bara gå själv! // jag sa att vi tycker inte han ska gå ut själv när han mår så dåligt. // 
sen blev det igen att han bara gick ut å dök upp hos X (son). ” (10)  

 
En del närstående menar att det redan under vårdtiden kan uppstå en oro inför framtiden. 
Osäkerheten och funderingarna bär de med sig hela tiden såväl under besöken som hemma i 
vardagsvärlden ”Även hemma då, ja det bara snurrar egentligen // när du får dom här 
funderingarna? … Står handfallen, totalt maktlös.” (7). Andra menar att de efter patientens 
utskrivning lever med en osäkerhet och spänning för att göra fel emedan de inte vet vad de 
ska göra i olika situationer. Denna otrygghet kan finnas kvar länge, ibland ända fram till nästa 
inläggning på avdelningen. 
 
Att bli van i rollen som närstående 
Närstående som erfarit återkommande inläggningar på avdelningen menar att de märker när 
patienten återinsjuknar och därigenom kontaktar de vården tidigare än förr. Hos de närstående 
finns upplevelsen att deras delaktighet varierar under vårdtiden, men att den kan vara hög 
redan före inläggning och i början av vårdtiden. Genomgående beskrivs hur de av omsorg 
ställer upp och för patienten till sjukhuset även på vårdpersonalens begäran. På det 
läkarsamtal som föregår en inläggning, medverkar de aktivt om läkaren vill ta del av deras 
upplevelse av hur det började och hur patienten mår. Att få medverka redan här inger de, som 
är ovana i rollen som närstående, trygghet och en känsla av hopp om tillfrisknande. De vana 
vet att det kan bli aktuellt med inläggningar igen. Vårdarna å sin sida menar att närståendes 
delaktighet i vården kan inledas före vårdtiden, exempelvis genom att patienten körs till 
mottagningen.  
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”Jag uppträdde väl som en god man eller sakförare för att dom flesta gånger har han 
ju inte varit i det tillståndet att han har kunna förklara situationen eller beskriva vad 
som har hänt. Å sen har det ju som regel varit olika läkare som har tagit emot varje 
gång å för att kunna. Dom har ju stora journaler, ibland har dom ingen, å för å ge 
dom en bild av läget så har jag fått dra den där historien åtskilliga gånger.” (5) 
 
”Vid läkarbesök får den anhörige berätta varför patienten behöver vård, för de patien-
ter som inte kan göra det själva som vid depression då dom bara sitter där.” (1:2) 

 
Närstående beskriver hur de som ovana i rollen som närstående även kan uppleva en 
balansgång mellan tillit till och tvivel på vårdarnas expertkunskap och given information, 
vilket skapar en otrygghetskänsla. Med tiden övergår denna misstro till tillit och trygghet när 
de upplever tilltro till vårdarnas förmåga att ta väl hand om patienten, menar de närstående.  
 

”Dom (läkare och kontaktman) redogjorde mycket för hur det går till // det kändes lite 
jobbigt samtidigt dels att situationen var jobbig å dels att det är ett område man inte 
känner till // Jag känner att jag måste ju tro på att det är som de säger då för det 
påverkar mycket mina egna funderingar då det här hjälplösa å jobbiga // ” (7)  

 
”En natt jag ringde till dom att X (patienten) ringer å ringer å ringer så kan ni gå å 
prata med henne men dom var bara två personer på hela avdelningen så dom sa nej // 
Det var väldigt svårt, det var i början inte nu då. Nu vet jag att dom gör nånting.” (1)  

 
Hos de närstående finns upplevelsen att de ofta kommer på besök kanske varje dag under de 
första årens inläggningar på avdelningen. Men efterhand som besöken blir mer rutinbetonade 
och allt färre uppstår en balansgång. Samtidigt som de känner en vånda över ett mindre 
engagemang finns en önskan om ett eget liv, menar de närstående. De menar även att oavsett 
hur många år de har befunnit sig i rollen som närstående kvarstår ett behov av kunskap och 
information, vilket kanske inte uppmärksammas av vårdarna. Balansgången kan då innebära 
att de närstående kanske resignerar med tiden och kanske blir mindre synliga för vårdarna.  
 

”Jag var mera delaktig – engagerad dom första åren. Nu känner jag att jag inte har 
kraft att engagera mig så mycket längre för då mår jag inte bra själv, samtidigt som ett 
mindre engagemang ger någon form av dåligt samvete. Så det är en balansgång” (5)  
 
”När vi är där så är det, vi är mest engagerade i å sitta å prata med henne då. Och det 
har väl även personalen vant sig vid så att säga. Nu är dom här å då sitter dom där å 
sen, sen blir det ju bara att vi går och säger hej” (2) 

 
En del vana närstående beskriver hur deras vardagsvärld ibland inte upplevs hanterbart mellan 
varje inläggning på avdelningen när de inte släpps in i vårdens värld. Utanförskapet skapar en 
känsla av att vara betydelselös för patienten och vården, menar de närstående.  
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DISKUSSION 
 
I diskussionens första del diskuteras val av metod och dess användning. I resultatdiskussion 
lyfts vissa resultat upp och ställs mot tidigare vetenskaplig forskning.  
 
Metoddiskussion 
I föreliggande studie har närstående till vuxna patienter som vårdats inom psykiatrisk 
slutenvård och vårdpersonal inom vårdkontexten intervjuats om närståendes delaktighet i 
vården runt patienten. Syftet har inte varit att söka efter människors olika uppfattningar av 
fenomenet. Avsikten har inte heller varit att ”teoribelägga” eller tolka datamaterialet under 
analysarbetet. Det eftersökta fenomenet har fått presentera sig genom informanternas 
innebördsrika beskrivningar från deras livsvärld.  
 
I presentationen av resultatet har företrädesvis den ena gruppen använts som bakgrund och 
den andra som förgrund. Det är genom en växling mellan varseblivning av figur och av grund, 
i glipan mellan synligt och osynligt som en ny mening och bild av fenomenet kan träda fram 
(Bengtsson, 1999; Merleau-Ponty, 2004). Det kan inte uteslutas att den nya mening som 
framträder kunde ha andra nyanser, om gruppen i bakgrunden blivit förgrund och vice versa, 
eftersom varseblivningen uppstår i samspel med tidigare erfarenheter.  
 
Informanter  
Informanterna valdes utifrån en ändamålsenlig grund. Tidsaspekten var viktig eftersom 
informanten skulle kunna beskriva fenomenets innebörder. Det var specifika upplevelser och 
erfarenheter ur intervjupersonens livsvärld som söktes (Dahlberg, 1997). Att exkludera de 
som inte behärskade svenska, kan ha inneburit att en aspekt av fenomenet inte undersöktes; 
språkproblem påverkar möjligheten till delaktighet. I intervjuerna deltog varken vårdpersonal 
eller närstående som jag har haft någon kontakt med i mitt yrkesutövande. Valet av vårdare 
gjordes på avdelningar som inte var kända för mig, för att jag inte skulle påverka valet av 
informanter eller deras berättande om eftersökt fenomen. Fördelningen fler kvinnor än män 
samt flera vårdare med lång erfarenhet av psykiatrisk slutenvård speglar psykiatrisk vård. Den 
inte helt jämna fördelningen tros inte ha påverkat resultatet i någon betydande mening. Att 
ingen närstående hade haft kontakt med mig tidigare, var ett val som togs för att dessa 
personers beskrivningar inte skulle påverkas av ett vårdberoende eller farhågor för negativa 
konsekvenser för patienten i vården. Att välja närstående inom psykiatrisk slutenvård, innebar 
ett val av personer som troligen var ganska belastade av sitt släktskap. De kanske inte skulle 
orka eller vilja delta i en studie, även om deltagande innebar möjlighet att berätta för någon 
som ville lyssna på deras erfarenheter och tillvarata detta. Hur stort antal närstående som tog 
emot informationsbrevet har inte framkommit. Kan det vara så att de som var belastade av en 
anhörigbörda inte har orkat eller velat medverka i studien? Det kan inte uteslutas att helt andra 
informanter, så som mödrar eller vuxna barn, hade kunnat berika nyanserna i resultatet.  
 
Intervjuer  
Enligt Dahlberg (1997) gör en kvalitativ intervju det möjligt att låta livsvärlden komma till 
tals, och därför har intervjuer varit en användbar metod för att belysa fenomenet närståendes 
delaktighet i psykiatrisk slutenvård. Inför samtliga intervjuer i denna studie har informanterna 
fått välja intervjuplats. I en hemliknande miljö eller en annan välkänd miljö, så som en lokal i 
anslutning till arbetsplatsen, kan informanten troligtvis känna sig trygg och tillitsfull, vilket är 
förutsättningar för reflektioner, enligt Kvale (1997) och Ekebergh (2001). Under intervjuerna 
har min strävan varit en öppenhet och följsamhet inför informanternas berättelser och 
erfarenheter, vilket har inneburit en balansgång mellan att vara öppen och nyfiken, samtidigt 
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som intervjun riktades mot det eftersökta fenomenet. Fasta frågor förekom inte, däremot 
ställdes följdfrågor för att få fenomenet beskrivet på ett mer nyanserat sätt.  
 
Att djupintervjuerna inleddes med en öppen fråga, gav informanterna möjlighet att beskriva 
fenomenet utifrån egna erfarenheter. Enligt Dahlberg (1997) fordrar livsvärldsperspektivet 
öppenhet. Endast få närstående hade tidigare reflekterat över fenomenet delaktighet i 
psykiatrisk vård och först var det svårt för dem att berätta om sina upplevelser. De ombads 
därför att berätta om en dag när de kom på besök och genom detta kunde de nå fenomenet 
som eftersöktes i denna studie. Eventuellt hade det varit bättre om en annan öppen fråga hade 
valts så som: ”Vad innebär delaktighet för dig?” Därefter kunde intervjun fortsatt med att de 
fått beskriva hur denna delaktighet har upplevts. Intervjuerna kännetecknades av en process 
där de närstående först beskrev upplevelsen av bristande delaktighet innan några positiva 
aspekter beskrevs.  
 
Genom ingångfrågan fick även vårdarna möjlighet att beskriva såväl gemensamma som egna 
erfarenheter av fenomenet. Det fanns en strävan att styra intervjuerna så att ingen vårdare 
dominerade utan att alla kom till tals. Detta innebar t.ex. att en tyst informant tillfrågades om 
sin upplevelse i jämförelse med övriga vårdare. Gruppintervjuer med vårdare valdes för att de 
är mindre tidskrävande än enskilda djupintervjuer. Dock krävde analysen av datamaterialet 
lika lång tid. Då gruppdynamik inte var studiens fokus, kunde jag ha valt att göra individuella 
intervjuer med vårdarna. Det kan inte uteslutas att det hade tillfört ett mera nyanserat resultat. 
Att använda redan existerande arbetsgrupper kan vara både en styrka och en svaghet i denna 
studie. Informanter som känner varandra väl vågar vara öppna och tala om kritiska aspekter 
på sökt fenomen och om egna tillkortakommanden i samband med detta, men grupptryck kan 
hindra öppenheten (Wibeck, 2000). Med gruppintervjuer uppnåddes inte samma djup i 
analysen som i enskilda djupintervjuer. Denna skillnad var en svaghet i studien. Djupare 
personliga upplevelser kan vara svårare att ta upp i en grupp, eftersom det inte kan garanteras 
att det sagda inte förs vidare utanför gruppen, av informanterna. Samtidigt kan informanter 
stödja varandra till att dela med sig av erfarenheter, vilket kan skapa en process där tankar kan 
utvecklas mer än i en enskild intervju och kanske nå oväntade riktningar och oväntade djup.  
 
Förförståelse  
Min förståelse vid studiens början utgjordes av kunskaper och erfarenheter från arbetet som 
psykiatrisjuksköterska på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. I en undersökning med 
fenomenologisk ansats är det viktigt att personen som utför studien kan tygla sin förförståelse 
(Dahlberg & Drew, 1997). Detta innebar för mig att den egna förförståelsen om närståendes 
delaktighet i psykiatrisk slutenvård, behövde medvetandegöras och reflekteras över samt 
dokumenteras, innan studien inleddes. Under studien har jag även fört en kritisk reflektion 
med mig själv om förförståelsen. Avsikten var att minska risken för att den egna förförståel-
sen skulle påverka i vilken riktning intervjuerna styrdes och det efterföljande analysarbetet. 
Likväl uppstod det svårigheter att tygla förförståelsen främst under den första intervjun då 
informanten berättade om en plågsam upplevelse i samband med bristande delaktighet. Det 
var då mycket svårt att inte gå in i yrkesrollen. Efter intervjuns transkribering skedde ånyo en 
reflektion om förförståelsen och därefter blev det lättare att tygla förförståelsen. Att 
informanterna på ett levande sätt kunde berätta om sina erfarenheter, innebar att jag förmådde 
vara öppen och nyfiken och vidmakthålla mitt intresse för det som informanterna upplevt. I ett 
för mig helt okänt området hade eventuellt en större nyfikenhet uppstått. Även om 
informanterna ibland tycktes tala om erfarenheter som inte var nya för mig, tilläts de göra 
stora utvikningar eftersom möjligheten fanns att de skulle kunna nå fenomenet från oväntade 
håll. En del intervjuer blev långa genom att informanterna tog vara på möjligheten att dela 
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sina erfarenheter med någon som hade tid att lyssna, vilket innebar att transkriberingen och 
analysen av den omfattande textmassan tog lång tid.  
 
Analysen   
Enligt Dahlberg (1997) och Dahlberg et al. (2001) är validitet ett mått på en vetenskaplig 
studies giltighet, vilket innebär att det fenomen som undersöks verkligen är det fenomen som 
avsikten var att undersöka. Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och säkerhet. Hur 
närståendes delaktighet i psykiatrisk slutenvård upplevs av närstående och av vårdare beskrivs 
i resultatet. Innebördselementen och kategorierna åskådliggörs med citat från intervjuerna 
vilket ger läsaren möjlighet att bedöma tillförlitligheten. Noggrannheten är avhängigt av att 
jag själv har genomfört, skrivit ut och analyserat alla intervjuer samt att handledaren har varit 
med i granskningen av meningsbärande enheter. Trovärdigheten i analysarbetet avgör läsaren 
genom att bedöma om beskrivningen av analysen förefaller logisk och överensstämmande. 
Pålitligheten i studien är avhängigt av att de meningsbärande enheterna, klustren och 
innebördselementen systematiskt har vänts mot syftet. Resultatet av intervjuerna utgörs av 
kvalitativa beskrivningar och därmed har studiens resultat en begränsad generaliserbarhet. 
Resultatets beskrivningar kan dock leda till en ökad förståelse för närståendes delaktighet i 
psykiatrisk slutenvård.  
 
Resultatdiskussion  
I resultatet från denna studie framstår ”medverkan på egna eller andras villkor” som den 
påtagliga innebörden av fenomenet närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk slutenvård. 
Detta kan innebära att delaktigheten kan bli meningsfull eller sakna mening. Närstående till 
vuxna patienter som vårdas på psykiatriska vårdavdelningar upplever att deras delaktighet i 
vården kan vara en viktig faktor i patienternas återhämtningsprocess. Delaktigheten ses även 
som viktig för att de själva skall kunna få kraft och möjlighet till att skapa ett välbefinnande i 
vardagen, under förutsättning att delaktigheten känns meningsfull. Enligt vårdarna på dessa 
avdelningar finns det för- och nackdelar med närståendes delaktighet i vården runt patienten, 
men de påtalar att den skall ha en mening för den som är i fokus för deras vård, patienten.  
 
Meningsfull delaktighet definieras av Andershed (1998 s 4): att kunna vara delaktig på det 
sätt den anhörige själv vill och strävar efter. Andershed, som undersökt delaktighet hos 
närstående i palliativ kontext, visar att meningsfull delaktighet förutsätter att den närstående 
”får veta”. I föreliggande studie finns hos de närstående och vårdarna en samstämmighet om 
att närstående måste ”få veta” för att kunna bli delaktiga i vården. Genom att den närstående 
får veta, erhålls den förståelse som behövs, för att välja om delaktighet önskas. Valmöjlighet 
innebär att den närstående ges möjlighet att välja en vid den tidpunkten lämplig delaktighet. 
Men den närståendes upplevelse av lämplig delaktighet delas inte alltid av vårdpersonalen. 
Enligt Andershed (ibid) ökar möjligheten för att uppnå en meningsfull delaktighet om det 
finns valmöjligheter. Erbjuds närstående i psykiatrisk slutenvård möjlighet att själva välja hur 
de vill vara nära och vad de vill göra i vården, om patienten inte avböjer deras delaktighet?  
 
Betydelsen av att närståendes delaktighet blir meningsfull beskrivs i studier (t.ex. Rose, 1997; 
Yamashita, 1999). Andershed (1998) visar även att närstående kan uppleva delaktighet olika, 
men att de till stor del strävar efter att göra situationen begriplig och hanterbar i sin livsvärld, 
och att relationen vårdare skapar med de närstående präglar delaktigheten. Mötet mellan 
närstående och vårdpersonal kan, beroende på vårdarens förhållningssätt, främja eller hindra 
en meningsfull delaktighet. Delaktigheten kan ske i ljuset eller i mörkret. Kännetecknade för 
skeendet i ljuset är ett förhållningssätt präglat av respekt, öppenhet, uppriktighet, bekräftelse 
och samverkan. Detta ökar den närståendes möjlighet att stödja patienten på ett för parterna 
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meningsfullt sätt. Delaktighet i mörkret är ljusets motpol (Andershed & Ternestedt, 2001). I 
föreliggande studie beskrivs motsvarande delaktighetsupplevelser. När en närstående hittar i 
vårdens värld, är välinformerad och det finns ett ömsesidigt förtroende och tillit mellan denne 
och vårdaren, kan delaktigheten ses som meningsfull. En närstående som inte känner sig 
informerad, sedd eller bekräftad av vårdaren, får svårt att stödja patienten på ett meningsfullt 
sätt. Denna delaktighet kan innebära att den närstående är vilse i vårdens värld och tvingas 
söka sig fram på egen hand utan vägledning och stöd, när personen vill vara ett stöd och en 
trygghet för patienten. En fråga är hur patienten påverkas av en vårdmiljö där respektlöshet, 
bristande kommunikation, undvikande, bristande samverkan och uteslutande tillåts? Det är 
rimligt att anta att vårdpersonalens förhållningssätt är ganska befäst, att vårdaren antingen har 
ett humanistiskt förhållningssätt eller saknar det. Man kan fråga sig om närståendes möjlighet 
till meningsfull delaktighet skall vara avhängigt av den enskilde vårdarens förhållningssätt? 
Möjligen behövs det återkommande etiska diskussioner inom studiekontexten för att vårdarna 
skall visa patienternas närstående vägen in till vårdens värld.  
 
Studien visar att de närstående har en önskan om samarbete med vårdpersonal utifrån egna 
och omgivande möjligheter. Ett samarbete som kan variera från en tid till en annan. Genom 
samarbetet ökar vårdarens och den närståendes möjligheter att stödja patienten på ett 
meningsfullt sätt, vilket även vårdarna anser. Att bli tagen på allvar, bli medräknad i vården 
och bli bekräftad som en partner, skapar trygghet. Detta kan jämföras med Andershed och 
Ternestedt (1998; 2001) där delaktighet i ljuset dels kännetecknas av att den närstående blir 
sedd och bekräftad av vårdaren. Dels innebär ett samarbete, ett ”partnership” mellan vårdare, 
närstående och patient. Samarbetet borde även kunna innefatta möjlighet till egna samtal med 
vårdare. I psykiatrins slutenvård kan steget till att möta den närstående som en jämlik partner 
vara långt, och utan kommunikation och samarbete kan delaktighet förlora sin mening. Fastän 
den närstående ser sig som en jämlik expert, kan bemötandet skapa en känsla av att vara 
längst nere på botten, maktlös och svag (Wallace et al. 1999). Vad hindrar samarbetet? Ett 
antagande är att samarbetet uteblir om den närstående och vårdaren inte är ense om den 
närstående ska mötas som besökare, arbetare eller expert, samt om den närstående är vilse i 
vårdens värld. Kan det vara så att närstående i psykiatrins slutenvård tilldelas roller, som inte 
är förenliga med deras rollförväntan? Resultatet i föreliggande studie och i andra studier (t.ex. 
Allen, 2000; Kaas et al. 2003) är att närstående som intar en expertroll kan upplevas som 
besvärliga, därför försöker vårdpersonalen undvika dem, men när de väl möts uppstår det ofta 
konflikter. Ett samarbete förutsätter att det är två eller flera subjekt som möts, men i studien 
finns det närstående som upplever att de bemöts som ting. Hur påverkas vården om vårdare är 
övertygade om att det saknas bevis för att samarbete med närstående är bra och att denna 
delaktighet kan skada patienten (Kaas et al. ibid)? Kanske patienten måste läggas in igen, om 
samarbetet mellan den närstående och vårdare uteblir? Denna erfarenhet bekräftas av vårdare 
och närstående i föreliggande studie. I studiekontexten är patienterna vuxna människor, men 
för- och nackdelarna med att möta deras närstående som en resurs i form av en expert bland 
andra experter, om personen vill vara delaktig i vården runt patienten, träder tydligt fram i 
studien. Närstående kan inte bli vårdpersonalens jämlike, men en vänskapsrelation kan ge 
upphov till en slags jämvikt och ömsesidighet. Är psykiatrisjuksköterskor medvetna om att 
det i deras arbetsroller numera även ingår en roll som vän? När vänskapsrelationen bygger på 
ömsesidig respekt och tillit, kan den närstående känna sig som en naturlig medlem i teamet 
tillsammans med patienten och vårdare, och delaktigheten får en mening. Vårdpersonalen bör 
synliggöra betydelsen hållningen som vän har i den psykiatriska omvårdnadens 
relationsarbete.  
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Vårdarna och de närstående beskriver hur viktigt det är att närståendes varierande behov av 
att få veta och av att kanske lära om uppmärksammas i psykiatrisk slutenvård, för att deras 
delaktighet ska kunna bli meningsfull för berörda parter. Att få behövd information och 
kunskap skapar en trygghet och kanske en ny förståelse, som kan komma patienten till del. 
Fastän vårdarna anser att närstående ges information, finns det närstående i studien liksom i 
tidigare studier (t.ex. George & Howell, 1996; Rose, 1998), som upplever att adekvat 
information och kunskap inte erhålls, inte ens när behovet påtalas. Är det så som denna och 
andra studier (t.ex. Doornbos, 2002; Pejlert, 2001; Rose, Mallinson & Walton-Moss, 2004) 
visar, att det i psykiatrisk slutenvård sällan finns initiativtagande till eller tid för närstående 
och deras behov av exempelvis ökad förståelse? Förväntas närstående själva söka efter 
kunskap? När närstående befinner sig i vårdens kanske helt okända värld, kan de i varierande 
grad bli beroende av andra människors välvilja och bemötande för att få veta. I studien 
framträder en klar brist på möten och kommunikation med vårdpersonal. Bengtsson (2001) 
menar att det behövs mellankroppsliga möten, för att människor ska kunna samspela med 
varandra. För att möta den närstående som en individ med egna behov behövs ett 
livsvärldsperspektiv i vården. Bygger den information och den kunskap närstående erhåller i 
den psykiatriska vården på rutiner istället för personens behov? I studier (Jubb & Shanley, 
2002; Thompson & Weisberg, 1990) anser de närstående att vårdare inte möter alla deras 
behov av kunskap. Inom vissa områden ges för lite information och inom andra områden för 
mycket information. I Sharps studie (1990) är de närstående till stor del nöjda med given 
information, vilket hänvisar till deras tilltagande belastning och passiva roll. Kan det vara så 
att närståendes delaktighet kan vara falsk? Om det är så, kan man fråga sig vad detta kan 
innebära för de berörda. Vårdare som informerar närstående kan ta för givet att det gör dem 
delaktiga i vården. Men om de närstående varken tar till sig informationen eller förstår vad de 
ska ha den till, kan informationen förlora sin betydelse, och det uppstår en delaktighet utan 
mening. Detta skulle i sin tur kunna ge upphov till en främlingskänsla mellan patient och 
närstående (Jubb och Shanley, 2000; Rose et al. 2004). Det är rimligt att anta att närstående 
befinner sig i olika faser där mottaglighet av information och kunskap varierar, vilket även 
kan ses i denna studie. Därför bör vårdarna uppmärksamma att det inte uppstår en 
envägskommunikation istället för en dialog i samtal med närstående. Det kan även vara så att 
vårdare felaktigt tror att närstående som inte på eget initiativ frågar efter information och 
kunskap, inte behöver eller önskar detta. Det ligger ett stort ansvar på närstående om de 
förväntas ta kontakt med vårdare för att erhålla adekvat information och kunskap. För 
närstående som agerar passivt kan detta innebära att de förblir osynliga i vården.  
 
Närståendes delaktighet uppstår inte av sig själv utan är något som kan skapas vid varje möte 
mellan närstående och vårdpersonal. Förutsättningen är att personen erhåller en inbjudan till 
delaktighet. Vårdarna beskriver i denna studie hur de i regel inte tar första steget till att 
inbjuda närstående till delaktighet i psykiatrisk vård, vilket även de närstående upplever. Men 
de närstående upplever även att de kan få en inbjudan t.ex. till ett läkarsamtal vid något 
enstaka tillfälle under vårdtiden. Detta innebär att en närståendes svar på en inbjudan kanske 
varierar från en tid till en annan. I Walker och Dewars (2001) studie framkommer även att 
närstående som söker upp vårdare kan få känslan av att störa medan vårdare kan känna detta 
som en belastning. Mot detta talar delvis Doornbos (2002) studie som visar att vårdare som är 
positivt inställda till närståendes delaktighet, agerar aktivt och tar kontakt med dem. Fastän 
vårdarna i denna studie menar att de närstående bör bjudas in till delaktighet vid inläggningen, 
sker det sällan. Enligt Scharer (2000) kan detta bero på de närståendes och vårdarnas 
förväntningar på varandra och inläggningsrutiner. Att närstående ges för mycket information 
på en gång, skuldkänslor och okunskap om vårdens värld, utgör vanliga hinder mot 
närståendes inbjudan till delaktighet i psykiatrisk slutenvård (ibid). Därmed är det av 
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betydelse att vårdaren och den närstående får veta varandras förväntningar på delaktighet, 
samt att den närstående även får veta ramarna som begränsar delaktigheten. När den 
närstående får vetskap om detta, kanske personens delaktighet kan kännas meningsfull. Enligt 
Dahlberg et al. (2003) kan utebliven inbjudan till delaktighet i psykiatrisk kontext även 
innebära ett vårdlidande för patientens närstående. Är vårdare i psykiatrisk slutenvård 
medvetna om detta? Ansvaret för att det skapas en inbjudan till delaktighet i mötet mellan 
närstående och vårdare bör åligga den som har störst makt dvs. vårdpersonalen. Men är de 
medvetna om betydelsen av det korta mötet. Vårdarna befinner sig i en välkänd vardagsvärld 
och därför bör de aktivt ta initiativ till att bjuda in patientens närstående till delaktighet, inte 
tvärtom. Det behövs även respekt för svaret på denna inbjudan.  
 
Betydelsen av att en psykiatrisk avdelning är låst, är inte är densamma för närstående som för 
vårdare. Därigenom är de inte heller ense om det korta mötes betydelse i samband med 
öppnandet av avdelningens låsta dörr, vilket kan påverka om den närstående blir inbjuden till 
en meningsfull delaktighet. Kanske är vårdarna inte heller medvetna om att upplevelsen av 
det korta mötet kan följa med den närstående tillbaka till vardagsvärlden, och där åstadkomma 
ett välbefinnande eller ett lidande. När närstående kommer på besök för att bli delaktiga i 
patienternas vård tar de även med sig vardagsvärlden in på avdelningen, vilket även vårdarna 
instämmer i. Detta kan bidra till en ny syn på närståendes delaktighet. Att det ibland kan finns 
ett ömsesidigt behov av närståendes delaktighet i psykiatrisk slutenvård, är något som träder 
fram i studien. Den närstående kan för en stund skapa ett välbefinnande i patientens lidande 
exempelvis med en blick, några ord eller beröring. Vårdpersonalen behöver kunskap om hur 
varje närstående vill vara delaktig i vården runt patienten, för att delaktigheten skall kunna bli 
meningsfull. Då ökar möjligheten att vårdaren skall kunna stödja både patienten och dennes 
närstående.  
 
När närståendes delaktighet inte upplevs meningsfull, kan ett lidande skapas som kanske 
berör alla parter i vården. Det är rimligt att anta att sekretess kan förorsaka ett lidande för 
berörda parter. Sekretessbestämmelserna kan vara svåra att ta till sig, förstå och acceptera för 
närstående speciellt för den som delar vardagen med patienten. Livsvärldarna är ju 
sammanflätade i den vardagliga tillvaron. Närstående, till vuxna patienter vårdade på 
psykiatriska avdelningar, kan inte kräva att de enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) skall vara delaktiga i vården runt patienten, men vårdarnas känsla av belastning 
kan peka på att det finns närstående som gör detta. Det kan tyckas orimligt att människor som 
delar en vardag med patienten kan utestängas från dennes vård. Här borde vårdpersonal kunna 
stödja närstående genom att lyssna till dem och kanske motivera patienten till att häva 
sekretessen. Förvisso sker detta i dagens psykiatriska slutenvård, men det bör ske på ett mer 
medvetet sätt, i avsikt att undvika onödigt lidande, såväl under vårdtiden som efter 
utskrivningen. Eriksson (1994) beskriver hur upplevelser av att inte vara välkommen, inte bli 
tagen på allvar och inte bli sedd kan förorsaka människan ett svårt lidande, eftersom detta 
alltid innebär en kränkning. Den som känner sig kränkt lider och lidandet i sig kränker 
människans värdighet. Den som kränker skapar ett lidande för den andre. Eriksson menar 
även att närstående som lider inte kan lida med patienten, vilket kan ge upphov till känslor 
som skuld, aggression och förtvivlan. Maktutövning kan avspeglas i vårdarens 
förhållningssätt vid möten (Eriksson, ibid). Man kan fråga sig om exempelvis användandet av 
en terminologi som utestänger närstående från vårdens värld, är maktmissbruk? Ett 
bemötande som hos den andre skapar känslor av maktlöshet, osäkerhet, otrygghet och 
utanförskap, vållar ett onödigt lidande. När människor erfar sådana känslor så behövs det att 
någon stannar upp, ser dem och visar dem omtanke så att de får tala om sitt lidande. Dahlberg 
et al. (2003) påtalar att det händer att den närståendes lidande kan vara svårare än patientens 
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lidande inom psykiatrisk vårdkontext, och att även närstående kan bli utsatta för vårdlidande. 
Är det så som Eriksson (1994) anser att vårdlidande kan ses som ett onödigt lidande som med 
alla medel bör elimineras, och att det till en del förorsakas genom avsaknaden av reflektion i 
vården? Om det är så, är detta möjligt att åtgärda. Att den närståendes lidande kan bli svårare 
än patientens lidande bör beaktas i psykiatrisk vård. Bengtsson (1999; 2001) påtalar att 
människor påverkar varandra vid varje mellankroppsligt möte, vilket vårdpersonalen också 
bör beakta. Att kränka en annan människas värdighet innebär samtidigt att kränka den egna 
värdigheten. Innebär detta att vårdare som känner sig belastade av närstående också lider?  
 
Studien visar att närstående till vuxna patienter på vårdavdelningarna kan bära på upplevelser 
av att vara respekterade eller kränkta. Det finns vårdare som ser och bekräftar de närståendes 
lidande och som ger dem tid och utrymme att lida ut. Denna omsorg kan liknas vid lidandets 
drama som Eriksson (1994) beskriver. Samtidigt finns det närstående i studien som beskriver 
en omsorg om patienterna som också kan ses som lidandets drama. Vårdarnas omsorg skulle 
även kunna jämföras med teorin att vårdande är ansning, lekande och lärande (Eriksson, 
1987). Ansning innebär att ge bekräftelse och att validera upplevelser, det vill säga visa att 
den andra är sedd, och att lyssna och ge utrymme för dennes lidande. För lärande behövs en 
relation och ett samspel, medan lek främjar känslan av samhörighet. Om denna teori tillämpas 
inom psykiatrisk slutenvård skulle det kunna innebära att såväl patienter som närstående 
bemöts i deras livsvärld. Att utgå från livsvärlden är förutsättningen för att vårdpersonalen ska 
kunna se och möta varje människas behov och möjligheter, oavsett om det är en patient eller 
dennes närstående. Genom att stärka närståendes tilltro till deras förmåga att hantera 
situationen och vardagen, kan även de känna ett välbefinnande, vilket borde vara vårdens mål.  
 
I denna studie framkommer att närstående och vårdpersonal kan uppleva delaktighet i 
psykiatrisk slutenvård mycket olika och att relationen vårdarna skapar med de närstående är 
av betydelse för närståendes känsla av delaktighet. En delaktighet som kan ses som en 
mellanmänsklig process som varierar mellan meningsfull delaktighet och icke delaktighet. 
Mötet mellan vårdare och närstående kan, beroende av hur det utvecklas, antingen vara 
främjande eller hindrande för den närståendes delaktighet. Att bli sedd, lyssnad till och tagen 
på allvar är viktigt för alla människor men speciellt vid psykisk ohälsa där patientens 
närstående kanske redan är tungt belastade av sitt släktskap. Närstående bör inte påtvingas en 
oönskad delaktighet, men samtidigt kanske vårdaren inte kan tillåta en önskad delaktighet. 
Om den närståendes delaktighet i vården runt patienten inte blir meningsfull för alla parter, 
kanske detta kan påverka patientens återinsjuknande, vilket då skulle kunna innebära att 
denne återinsjuknar och på nytt behöver vårdas på avdelningen, vilket de närstående och 
vårdarna i studien är ense om. Detta kan tyckas orimligt ur ett hälsoperspektiv.  
 
Denna studies intention är att inspirera kliniskt verksam omvårdnadspersonal till 
interventioner som stödjer patienternas närstående ur ett etiskt patientperspektiv. Fler studier 
av patientens, närståendes och vårdpersonalens upplevelser av psykiatrisk slutenvård, ur ett 
livsvärldsperspektiv, behövs. Detta för att skapa en ökad förståelse för hur deras livsvärldar 
sammanflätas och interagerar med varandra, och för att utveckla lärande möten i psykiatrisk 
omvårdnad. Vidare behövs även studier om hur barriärer ska överbyggas för att integrera 
närstående i vården runt patienten utan att patientens integritet riskeras.  
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 Brev till informanter    Bilaga 1 
 
Till dig som är anhörig till en patient på psykiatriska kliniken 
 
 
Vetskapen om hur anhöriga till patienter på psykiatriska avdelningar upplever 
delaktighet i vården är liten. Denna kunskap behövs för att kunna utveckla 
vården. Jag riktar mig därför till Dig som har erfarenhet som anhörig till en 
patient på en psykiatrisk avdelning och som vill dela med Dig av Dina 
upplevelser av delaktighet. 
 
En studie om anhörigas delaktighet i patientvården på psykiatriska avdelningar 
sker v 18-24 på Vuxenpsykiatriska kliniken i Växjö och v19-24 i Ljungby. I 
studien kommer både anhöriga och vårdpersonal att ingå för att få en helhetsbild 
av delaktigheten. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas. Forskning har stränga regler för hur personers identitet skyddas därför 
kommer resultaten att redovisas som gruppresultat vilket medför att det blir 
omöjligt att identifiera vilken person som står bakom respektive uttalande.  
 
Mer information om studien lämnas till Dig som är villig att medverka i den. 
Skicka in svarstalongen i bifogat kuvert så kontaktar jag Dig per telefon.  
 
Jag är mycket intresserad av Dina tankar och erfarenheter.  
Tack på förhand för din medverkan.  
 
Christina Bergström  
Hyltebacken 340 14 Lagan   Tele: 0372 – 711 02 
 
Handledare: Universitetslektor Mikael Rask 
Tele: 0470 – 70 83 30 
 
Studien är godkänd av:  
Växjö universitet och verksamhetschef, vuxenpsykiatrin Landstinget Kronoberg 
 

 
Jag vill bli intervjuad om anhörigas delaktighet i psykiatrisk vård 
 
Namn: __________________________________________________________ 
 
Adress: __________________________________________________________ 
 
Postadress: _______________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________________________________________ 



 SKRIFTLIGT SAMTYCKE   Bilaga 2 
 
 
 
 
DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGSTUDIEN 
 
Närståendes delaktighet i psykiatrisk slutenvård 
 
 
Härmed samtycker jag till att delta i studien.  
Deltagandet är frivilligt. 
 
 
Ort och datum:____________________________ 
 
Namn: ___________________________________ 
 
Studieansvarig: ____________________________ 
 
 
 
 




