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Sammanfattning 
Bakgrund: Psykos är ett samlingsnamn för psykiska störningar där uppfattningar och 
värderingar av verkligheten är förändrade. Psykoser uppträder i alla åldrar. Familjens roll är 
viktig och det är ovanligt att den psykiskt sjuke blir bortstött ur familjegemenskapen. För de 
närstående är det förenat med stora påfrestningar att se en närstående bli psykotisk. 
Syfte: Att belysa närståendes erfarenheter av att ha en familjemedlem med psykossjukdom. 
Metod: En litteraturstudie användes för att besvara syftet. Resultatet baserades på sex 
vetenskapliga artiklar som analyserades. 
Resultat: Resultat i studien visar att närstående till de som har psykossjukdom upplever ett 
komplext liv. Närstående upplever en förändrad vardag och varierande känslor efter att 
deras närstående fått diagnosen psykos. De upplever att psykossjukdom har vidgat deras 
perspektiv på livet och de har utvecklats som individer. Resultatet presenteras i tre 
huvudteman: En komplex roll att leva i en förändrad vardag, Varierande känslor och 
Positiva insikter i livet. 
Slutsats: Familjen måste ses som en helhet för att kunna hjälpa och stödja den sjuke och de 
närstående på bästa sätt. Närstående till de som har psykossjukdom upplever ett komplext 
liv med en förändrad vardag. Närstående upplever att psykossjukdom har vidgat deras 
perspektiv på livet och de har utvecklats som individer.  
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Författarna vill tacka vår handledare Liselott Årestedt för hennes ovärderliga vägledning 
och engagemang i vårt arbete. Vi vill också tacka våra tålmodiga familjer och män som 
varit lojala och stöttat oss under den intensiva tid av skrivande. 
 
...och till sist vill vi tacka varandra för att ha stått ut med långa Skype samtal och trots 
hinder på vägen och  stor frustration stått ut och fortsatt arbetet tills det sista ordet blev 
skrivet. 
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1 Inledning 
 
Författarna har valt att skriva om detta ämne då författarna på olika sätt har varit i kontakt med 

närstående till patienter som har psykossjukdom. En av författarna är student i sjuksköterskeprogrammet 

och har kommit i kontakt med närstående till personer med psykossjukdom vid verksamhetsförlagd 

utbildning på rättspsykiatrisk avdelning. Den andra författaren är klinisk verksam sjuksköterska och har 

kommit i kontakt med närstående till personer med psykossjukdom i arbete på psykosmottagning. De 

närstående är en betydande och viktig resurs i omsorgen och vården av en person med svår sjukdom, 

men det är viktigt att uppmärksamma att när en person lider av psykossjukdom, kan även de närståendes 

välbefinnande påverkas. Detta gjorde att författarna blev intresserade av att fördjupa sin förståelse av 

närståendes erfarenheter när en familjemedlem har psykossjukdom.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Psykos och symtom vid psykos 
Ordet psykos kommer av grekiska psyche och latin psychosis-som betyder själ. Psykos är ett 

samlingsnamn för en grupp tillstånd psykiska störningar där uppfattningar och värderingar av 

verkligheten är förändrade (Allgulander, 2005). Psykoser kan uppträda i alla åldrar och kan komma 

plötsligt eller gradvis. Vissa återhämtar sig helt efter den psykotiska episoden, andra får ett eller flera 

återfall och en del återhämtar sig aldrig helt och hållet (Skårderud, Haugsjerd & Stenicke, 2010). 

 

De vanligaste symtomen är vanföreställningar och hallucinationer och samtidigt en frånvaro av 

sjukdomsinsikt. Ibland finns en förvirring. Den sjuke har en gravt störd verklighetsuppfattning och 

missbedömer lätt sina sinnesintryck och tankar. Hans/hennes uppfattning av verkligheten skiljer sig från 

omgivningens (Allgulander, 2005). Psykossymtomen indelas i positiva symtom som, hallucinationer, 

irritation och oro och negativa symtom som, minskad förmåga att uttrycka känslor, svårighet att 

kommunicera, låg motivation och nedstämdhet. Symtomen på en psykos påverkar personens tankar, 

sinnen, känslor, kunskaper och uppträdande (De Hert, Magiels, & Thys, 2003). 

 

2.2 Typer av psykos och behandling 
De vanligaste psykossjukdomarna är schizofreni, schizoaffektivt syndrom, kortvarig 

psykos/schizofreniformt syndrom samt substansutlöst psykos (Allgulander, 2005; Lindefors, Jarbin & 

Lindström, 2011; Skårderud, et al. 2010). En akut psykos varar bara ett par dagar. Schizofreni är ett 

psykostillstånd som varar i mer än ett halvt år och som, kan vara i resten av livet med bestående symtom 

och kognitiva problem. Schizoaffektiv psykos är en kombination av affektiv störning och 
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schizofreniliknande symtom, som bland annat innefattar hallucinationer och vanföreställningar. 

Kortvarig psykos ska ha uppträtt minst en dag men kortare tid än en månad och därefter återgår 

personen till den funktionsnivå den hade före störningen. Det finns schizofreniliknande störningar som 

skiljer sig från schizofreni genom att sjukdomen har ett kortvarigare förlopp. Om en sjukdomsepisod 

varar mer än en månad men mindre än ett halvår ges diagnosen schizofreniform störning. Substansutlöst 

psykos innebär att psykos utlösts av olika substanser som, cannabis, centralstimulantia, alkohol eller 

läkemedel. Psykos kan även förekomma vid andra svåra psykiska sjukdomar samt sekundärt till 

hjärnskador, förgiftningar, hjärnmetastaser, feber, demens och som läkemedelsbiverkning (Allgulander, 

2005; Lindefors, et al. 2011). 
 

En god behandling består av en kombination av läkemedelsbehandling, utbildningsinsatser, 

familjearbete, behovs anpassad individuell terapi, kognitiv-och beteendeterapi (Skårderud, et al. 2010). 

Den psykiatriska vården vid psykossjukdom och framför allt vid schizofreni innefattar även olika typer 

av stödinsatser som kan innefatta boendestöd, stödsamtal, kontaktperson samt förvaltare. Psykosvården 

utför hälsokontroll med riktad provtagning. Vissa av de läkemedel som används vid psykossjukdomar 

kan inducera och förvärra metabola sjukdomar som, diabetes samt även öka aptit med kraftig viktökning 

som följd. Att vara sjuk i somatiska tillstånd förvärrar den psykiatriska hälsan och försvårar därmed 

rehabiliteringsarbetet (Skårderud, et al. 2010). 

 

2.3 Omvårdnad vid psykossjukdom  
Psykiatrisk omvårdnad innefattar bemötande, omhändertagande, daglig tillsyn samt allt som sker runt 

behandlingen (Allgulander, 2005; Skårderud, et al. 2010). Relationen och interaktionen mellan vårdare 

och vårdtagaren är central i den psykiatriska omvårdnaden och omvårdnadsinsatserna måste utgå från 

individens hälsoproblem och allmänmänskliga behov. En trygg relation är förutsättningen för en god 

omvårdnad vid psykossjukdom. Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa och förebygga sjukdom och 

ohälsa. Patienten bör ses i ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17). En 

sjuksköterska med specialisering i psykiatrisk vård måste kunna initiera och vidta åtgärder som, avser 

att främja psykisk hälsa samt förebygga uppkomsten av psykiska störningar hos människor i alla åldrar. 

Psykiatrisjuksköterskan måste även kunna informera och undervisa patienter och deras närstående 

utifrån sitt yrkesområde (SOS 1995:5).  

2.4 Familj och närståendes betydelse vid psykisk ohälsa  
Familjens och närstående spelar en viktig roll vid psykossjukdom. Det är ovanligt att den psykiskt sjuke 

blir bortstött ur familjegemenskapen. I perioder är den sjuke beroende av mycket stöd och hjälp och 

familjen kan ge det mer personliga och privata stödet vilket är lika viktigt som, att få professionell vård. 

Men familjemedlemmar kan själva ha bekymmer och oro som, hänger ihop med den sjukes tillstånd och 

hjälpen kan bli ojämn med bristande förmåga till att kunna stödja. Det är viktigt att vårdpersonalen har 
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kontakt med de närstående (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 1999). Att vara närstående till 

någon med långvarig sjukdom kan vara både ansträngande och påfrestande på många sätt. Närstående 

kan vara i behov av stöd i olika former för att orka stödja den sjuke familjemedlemmen. Ett arbetssätt 

där familjen görs delaktig är att arbeta med familjeintervention som innefattar information, stöd och 

träning i att kommunicera och i att minska stress samt i problemlösning. Intervention av detta slag kan 

förbättra det känslomässiga klimatet i familjen vilket i sin tur ökar patientens följsamhet till behandling 

(Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003; Nationella riktlinjer, 2011). 

Psykossjukdom ger konsekvenser i samspelet med andra människor och kan därför inte ses som en 

avgränsad egenhet för bara den sjuke individen utan är en gemensam angelägenhet i familjen. Hela 

familjen interagerar ur ett existentiellt perspektiv och meningen med tillvaron i livet utformas när vi 

bekräftar varandra samt har dialog med utrymme för både enigheter och oenigheter (Syren, 2013). För 

de närstående, vare sig det gäller föräldrar, syskon, eller barn, är det förenat med stora påfrestningar att 

se en närstående bli psykotisk. Närstående till individer med allvarlig psykisk störning måste förstås 

uppleva en komplex förlust. Detta kan leda till att de närstående känner aggression samtidigt, som de 

måste bemästra sig eftersom den sjuke har det mycket svårt och de närstående vill samtidigt skydda den 

sjuke från påfrestningar (Skårderud, et al. 2010).  

 

2.5 Begrepps definitioner 
Närstående: Enligt socialstyrelsens (2012) definition är närstående en person som den enskilde anser 

sig ha en nära relation till. När vi använder oss begreppet närstående syftar vi i första hand på familjen 

dvs. föräldrar, syskon, sambo och/eller barn som, är i nära kontakt/relation med den psykiskt sjuke.  

Erfarenhet är det vi erfar och det uppstår i en intern relation mellan person och värld eller någonting i 

världen (Marton & Booth, 2000). I uppsatsen menar författarna att erfarenheter är den subjektiva 

upplevelsen i sammanhanget att vara närstående till en individ med psykossjukdom i enlighet med 

Marton & Booth, 2000. 

2.6 Teoretisk referensram 
Denna studie använder sig av Familjefokuserad omvårdnad av Wright, Watson, & Bell, (2002) som 

bygger på antagandet att sjukdom och ohälsa påverkar hela familjen och att familjen kan påverka 

patientens upplevelse av sin sjukdom.  

Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdnad fokuserar på interaktioner och relationer inom familjen, mellan familjen 

och dess omgivning och utgår från familjens interna och externa resurser och betonar vikten av att ha ett 

holistisk, systemiskt och interaktionellt perspektiv (Friedman, et al. 2003). Familjer är grupper av 

människor, som är bundna till varandra på ett specifikt sätt som, blodsband, gemensam vardag och/eller 

genom starka känslomässiga inbörders relationer. Människor i en familj ger varandra roller och tar dessa 
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roller eller gör uppror mot dem. Familjemedlemmarna involveras i varandra genom den faktiska 

samvaron och interaktionen. Familjefokuserad omvårdnad är en omvårdnads modell som bygger på 

systemteori och fokuserar på familjen som helhet, det vill säga både patienten och dennes 

familjemedlemmar samtidigt. Människor är en del i ett sammanhang och vi påverkar varandra i en 

växelverkande process. I ett systematiskt förhållningssätt sättes cirkularitet, där människor påverkar 

varandra i en förtgående relationsspiral med mångfald framför ett linjärt synsätt där händelsen belyses 

utifrån ett orsakssamband, vilket kan belysas att i relationen mellan två människor utses en syndabock 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2013; Öquist, 2008). Systemteori sätter fokus på människan och att vi 

utvecklas i relation med andra människor. Vi är en del av ett sammanhang som påverkar vår förändring 

och våra handlingar påverkar situationen och situationen kan påverka våra handlingar. Det speciella 

med system är att delarna ömsesidigt påverkar varandra och att funktionen hos ett system i regel upphör 

eller skadas allvarligt om någon del av dess struktur fallerar. Sjukdom och ohälsa kan ses som en social 

företeelse och i ett vårdsammanhang innebär det att när en familjemedlem blir sjuk eller upplever ohälsa 

är det inte bara den enskilde individens angelägenhet, då även personerna runt omkring påverkas 

(Öquist 2008).  

 

3 Problemformulering 
I vår inledande litteraturgenomgång har det framkommit att familjens stöd kring familjemedlem som, 

har psykos har stor betydelse för den psykiskt sjukes välbefinnande. Familjen i sig kan vara en positiv 

resurs i patientens liv och spelar en vital roll för att kunna ge den psykiskt sjuke personen det stöd och 

hjälp som han/hon behöver. Psykossjukdom påverkar och berör hela familjen och är ingen isolerad 

företeelse. Familjen är ett system med en ömsesidig påverkan mellan familjemedlemmarna. 

Psykossjukdom innebär en stor belastning för alla inom familjen och om belastningen blir för stor kan 

de närstående  drabbas av ohälsa och deras egna livsbetingelser begränsas. Det är förenat med stor sorg 

att bli vittne till att en person som de närstående känner väl och är bunden till bli totalt förändrad, med 

en förändrad verklighetsuppfattning och kanske inte längre vara nåbar för kontakt och kommunikation. 

Närstående kan vara i behov av stöd i olika former för att orka stödja den sjuke familjemedlemmen. Vi 

vill belysa detta problemområde eftersom risken finns att även de närståendes välbefinnande och 

psykiska hälsa påverkas när en familjemedlem har en psykossjukdom.  

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa närståendes erfarenheter av att ha en familjemedlem med psykossjukdom. 
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5 Metod 

Studien utgjordes av en systematisk litteraturstudie som, enligt Granskär och Nielsen (2012), innebär att 

noggrant gå igenom och analysera forskningsresultat inom ett visst ämnesområde. Artiklar som inte 

svarade mot arbetssyftet exkluderades direkt efter att författarna läste titel samt abstract, det var artiklar 

som fokuserade på psykossymtom vid kognitiv demens eller psykos efter förlossning samt artiklar som 

fokuserade på psykossymtom sekundärt till andra sjukdomar som vid posttraumatisk stress syndrom 

eller bipolära och affektiva sjukdomar. Artiklar från olika databaser kvalitetsgranskades (Forsberg och 

Wengström, 2008). Data i form av vetenskapliga artiklar baserades på en primärkälla, det vill säga 

författaren är den som, även genomfört undersökningen (Granskär och Nielsen, 2012). Metoden som 

författarna följde är enligt kriterierna för en systematisk litteraturstudie av Forsberg och Wengström 

(2008). Författarnas val av material gjordes systematiskt och metoden för urval var definierad, det fanns 

en tydlig beskrivning av den sökstrategi som användes för att få fram artiklar, en tydlig beskrivning på 

vilka grunder inklusion- och exklusionskriterier användes samt hur analysen av de ingående artiklarnas 

resultat har genomförts.  

5.1 Urval 
Urvalsprocessen  utfördes enligt (Friberg (2012). Utifrån valda och använda sökord och kombinationer 

av dessa fick vi ett antal träffar på artiklar. Titlarna på dessa artiklar gicks igenom och om de 

uppfattades svara mot studiens syfte, granskades abstractet. Av de abstracts som vid genomläsning var 

relevanta lästes artiklar i sin helhet. 

 

5.1.1 Inklusions- och exklusionsskriterier 
Friberg (2012) menar att vetenskapligt material är färskvara därav inkluderades endast material 

publicerat mellan år 2003-2013. Inklusionskriterierna i denna studie var att artiklar skulle vara skrivna 

på engelska och fokusera på närståendes erfarenheter relaterat till syftet. Alla artiklar har blivit bedömda 

av erfarna forskare inom tidskriftens fält vilket på engelska benämns som, peer-reviewed (granskade 

artiklar). Vetenskapliga artiklar som, var litteraturstudier (review), inte svarade mot studiens syfte, inte 

var vetenskapliga, skrivna på ett annat språk än engelska eller var äldre än tio år exkluderades. 

 

5.1.2  Sökningsförfarande och val av sökord 
Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO, vilka är referensdatabaser 

inom omvårdnad (Friberg, 2012). Sökningen inleddes med en pilotsökning inom det valde ämnet på 

nämnda databaser. Efter att ha fått en mer tydlig bild av ämnesområdet påbörjades en systematisk 

sökning med hjälp av databasernas ämnesord Cinahl Headings, MeSH termer [Medical Subject 

Headings] samt Thesaurus, för att täcka ett större område (Forsberg & Wengström, 2008). Den 

systematiska sökningen gjordes utifrån begreppen; psychosis, psychotic disorders, family, family 

relations, experiences, next of kin och relatives. Kombinationer av dessa begrepp genomfördes och 
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författarna använde sig av boolesk söklogik eller boolesk sökteknik för att bestämma vilket samband 

sökorden skulle ha till varandra. Grundläggande operatoren AND användes för att avgränsa resultatet 

till det författarna var intresserade av och boolesk sökteknik OR användes för att få en så utvidgad 

sökning som möjlig (Friberg, 2012). Tanken var att använda samma sökord från alla tre databaserna, 

med ovan nämnda sökord. Detta var dock inte möjligt i Pubmed vilket gjorde att vi istället använde 

“psychotic disorders”. I Pubmed finns ingen avgränsning med peer-reviewed varför författarna använde 

sig av Ulrich´s Periodicals Directory för att gå igenom artiklarna för att bekräfta om de var 

vetenskapliga. I sökningshistorik presenteras de sökningar som legat till grund för uppsatsen. Två 

artiklar fanns som dubletter och var med i både Cinahl och PsychINFO (se Bilaga I- III). Sammanlagt 

gick 7 artiklar vidare till kvalitetsgranskning.  

 

5.2 Kvalitetsgranskning 
Samtliga sju artiklar lästes igenom flera gånger av författarna var för sig. Därefter gick författarna 

igenom kvalitetsaspekterna utifrån metodologiska överväganden enskilt och därefter diskuterades 

artiklarna mer ingående tillsammans. Vid kvalitetsgranskningen användes en modifierad 

granskningsmall av Friberg (2012) (se Bilaga IV).  Författarna valde att lägga till ett kriterier gällande 

klinisk implikation. För att bedöma artiklarnas innehåll och kvalitet bestämde författarna att använda ett 

poängsystem, ett poäng för varje punkt som artikeln uppfyllde i granskingsmallen. Granskningsmallen 

har totalt 13 olika punkter som motsvarar totalt 13 poäng. Författarna är eniga om att låg kvalitet 

motsvarar 8 poäng, medel kvalitet motsvarar 9-11poäng och 12-13 poäng motsvarar hög kvalitet. Sex av 

artiklarna var av hög kvalitet och en var av medelhög kvalitet (se Bilaga V).  Sex av sju artiklar togs med 

till analysen. En artikel valdes bort eftersom utformningen av artikelns resultat inte kunde tolkas och 

användas i en analys av närståendes erfarenheter när en familjemedlem har psykossjukdom. 

 

5.3 Analys 
I en litteraturstudie ska analysgången beskrivas för att kunna förstå hur författarna har kommit fram till 

resultatet (Friberg,2012). Alla utvalda artiklar, lästes igenom i sin helhet. Allt resultat som var relevant 

mot arbetssyftet klipptes ut ur resultatdelarna och textraderna fördes över på ett var sitt word-dokument. 

Denna första del gjordes av författarna var för sig. De olika textraderna lades i plastmappar, sorterade 

under artikelförfattare. Nästa steg gjordes gemensamt under diskussion. Ett gemensamt dokument 

skapades där textraderna sammanfördes så att författarna kunde jämföra sina val av textrader. 

Författarnas val av textrader var i stort sett helt överensstämmande. Textraderna sorterades därefter i 

olika kategorier utefter de olika sammanhang som, författarna kunde uppfatta efter denna första 

genomgång. Därefter översattes textraderna från engelska till svenska, vilket i första steget gjordes 

enskilt och därefter gjordes en gemensam genomgång för konsensus. I nästa steg kondenserades 

textraderna som därmed blev mer lätthanterliga och skrevs ned i ett nytt word-dokument och författarna 
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fördelade textraderna under tio subtema vilka därefter sorterades under fyra huvudtema i första 

genomgången. Tema och subtema bildades med utgångspunkt i att de tar upp olika aspekter av 

närståendes erfarenheter samt olika känslor som uttrycktes i texterna. Författarna diskuterade 

tillsammans att det är av stor betydelse att textraderna ur artiklarnas resultatdelar tydlig beskriver 

närståendes erfarenheter, oavsett om de är positiva eller negativa. Därefter har den kondenserade texten 

provats under olika subtema för att till slut fördelas såsom det presenteras under tre olika huvudtema 

och sju subtema (se Tabell 1). När resultatet syntetiseras från de olika delarna av artiklarnas resultat 

skapas tema och en ny helhet (Friberg, 2012). 

 

5.4 Etiska överväganden 
I studien användes vetenskapliga artiklar som var systematiskt utvalda och kvalitetsgranskade. 

Artiklarna som valdes hade fått tillstånd från en etisk kommitté samt har etiskt resonemang. Sex av sju 

artiklar som, ingick i studien presenterades och alla resultat relevanta till syftet redovisades oavsett om 

de är positiva eller negativa. Författarna har översatt och tolkat texten så troget ursprunget som möjligt.  

 

6 Resultat 
Resultatet baseras på sex kvalitativa artiklar och består av tre huvudtema och sju subtema (se Tabell 1). 

Dessa huvudtema beskriver närståendes erfarenheter när en familjemedlem har psykossjukdom. 

 

Tabell 1. Översikt över huvudtema och subtema. 

Huvudtema Subteman 

En komplex roll att leva i en förändrad vardag 
 
 
Varierande känslor 
  
  
  
 
Positiva insikter i livet 

Förändrad roll- ökat ansvar 
Förändrad familjefunktion 
  

Ensamhet 
Balansgång i känslor 
Stress, oro och rädsla, 
  
 
Att utvecklas tillsammans 
Acceptans 

 

6.1 En komplex roll att leva i en förändrad vardag 
6.1.1 Förändrad roll-ökat ansvar 
När en familjemedlem blir sjuk så kan det ske rollförändringar i familjen. Närståendes roller är olika. 

Förändrade roller kunde vara svåra att hantera även om förändringen orsakades av positiva förändringar 

hos den sjuke (Tweedell, et al. 2004). Syskon såg sig själva ofta vara den som drog med den sjuke ut i 

sociala sammanhang (Sin, Moone, Harris, Scully, & Wellman, 2012). Föräldrarna tog stort ansvar för att 

hålla kontakt och hjälpa den sjuke (Ewertzon, Cronqvist, Lützén, & Andershed, 2012; Sin, 2012). 
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Syskon kände ofta en oro att behöva ta ansvaret att vara den som bjuder in och håller kontakten med den 

sjuke så att han/hon inte känner sig ensam (Ewertzon, et al. 2012). Många syskon beskrev att det fanns 

en press från föräldrarna att de skulle hjälpa till att ta hand om det sjuka syskonet och att de måste vara 

duktiga och självständiga individer (Sin, 2013). Det fanns även syskon som såg det, som en risk att 

behöva ta över och få ett ökat ansvar till att alltid vara den som, hålla kontakt och ansvara för den sjukes 

välbefinnande och några uttryckte att de även fått en mer beskyddande roll (Ewertzon, et al. 2012). 

Syskonen kände djup sorg över förlusten av sitt syskon som, den person han/hon tidigare var då karaktär 

och identitet förändrats av sjukdomen (Ewertzon, et al. 2012; Sin, et al. 2012). Det fanns uttryck hos 

syskon av längtan efter att deras sjuka syskon skulle kunna ta hand om sig själv och vara 

självförsörjande och hitta tillbaka till sig själv igen (Tweedell, Forchuk, Jewell & Steinnagel, 2004).  

 
6.1.2 Förändrad familjefunktion 
Föräldrar och syskon hade olika inställning till den sjuke och olika förväntningar på 

hälsovårdpersonalen angående deras deltagande i omvårdnad (Ewertzon, et al. 2012). Ibland 

accepterade eller såg föräldrarna inte att barnet var sjukt medan syskonen redan tidigt hade förstått att 

det var en sjukdom. I vissa familjer pratade föräldrarna inte om sjukdomen varken med familjen eller 

utomstående men syskonen kände att det inte var realistiskt att hålla sjukdomen hemlig (Ewertzon, et al. 

2012; Sin, Moone & Harris, 2008). Föräldrarna hade även svårare för att ta emot professionell hjälp och 

lita på andra i familjen. Syskon beskrev sig själva som företrädare för vårdtagaren mot omvärlden 

(Tweedell, et al. 2004; Sin, et al. 2012). Familjmedlemmar upplevde en förändring i familjefunktionen 

när den sjuke med hjälp av neuroleptika blev mer öppen och tillgänglig. Det blev då lättare för dem att 

se det friska i individen vilket gav ringar på vattnet, som till exempel att involvera den sjuka till att delta 

i familjehögtider som dop och födelsedagar. Det fanns även närstående som, upplevde att det var svårt 

att anförtro sig till vänner eller lärare men fann trygghet i att utöva religiösa handlingar. Syskon kände 

sig besvärade, skyldiga och splittrade i sin lojalitet gentemot sitt syskon eller mot hela familjen (Sin, et 

al. 2012).  

 

6.2 Varierande känslor 
6.2.1 Ensamhet 
I stor utsträckning var de närstående ensamma i sin situation, antingen att faktiskt stå ensam eller 

känslomässigt känna sig ensam (Ewertzon, et al. 2012; Sin, et al. 2012). En anledning till känslan av 

ensamhet för syskon kunde vara att stöd och uppmärksamhet hela tiden fokuseras på den drabbade 

brodern eller systern (Ewertzon, et al. 2012). Syskon kände sig ensamma gentemot sitt syskon eller mot 

hela familjen (Sin, et al. 2012). 

Syskon till personer med psykos upplevde att de distanserar sig från sitt sjuka syskon på grund av 

psykossjukdomen. Syskon med ung ålder hanterade situationen genom att dra sig undan och se till att 
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inte bli inblandade i den sjukes liv eftersom, de upplevde att de ändå inte kan hjälpa till (Sin, et al. 2008; 

Sin, et al. 2012).  

6.2.2 Balansgång i känslor 
Närstående upplevde att ökad förståelse av sjukdom hade direkt inverkan på känslorna mot den sjuke 

familjemedlemmen. Med ökad förståelse av sjukdomen förändrades känslorna och de närstånde 

tenderade att följa med i vad som sker, snarare än att kämpa emot (Treanor, Lobban, & Barrowclough, 

2011). 

 

Syskonen upplevde en konflikt mellan sin önskan att stödja sitt syskon och samtidigt upprätthålla sin 

integritet och sitt egenvärde. De kände en dubbelhet mellan känslor och logik till hur mycket de ska 

involvera sig i den sjukes dagliga liv (Ewertzon, et al. 2012). Det var inte ovanligt att syskon med ung 

ålder upplevde att psykossjukdomen orsakade spänningar i hemmet, vilket de hanterade genom att hålla 

en låg profil. Unga syskon beskrev även en känsla av motvilja mot sitt sjuka syskon då de tog mycket av 

föräldrarnas tid (Sin, et al. 2012). De unga syskonen hade skuldkänslor över att inte kunna vara mer 

empatiska och stödjande och upplevde ofta känslor av genans, som gjorde att de döljer syskonets 

sjukdom från skola och vänner samt undvika att inte bjuda hem någon (Sin, 2008; Sin, et al. 2012; Sin, 

2013; Tweedell, 2004). En del syskon beskrev hur de genom att stå tillbaka och vara trygga, pålitliga 

och finnas till hands försökte anpassa sig till att ha ett sjukt syskon. Syskon kämpade för att klara av 

existentiella tankar, relaterat till både sitt eget liv och det sjuka syskonets liv (Ewertzon, et al. 2012).  

 

6.2.3 Stress, oro och rädsla 
Närstående var rädda att deras sjuke familjemedlem kanske slutar ta medicin på eget initiativ om de 

känner att de mår bättre (Tweedell, et al. 2004). Föräldrar oroades över att med ökad ålder inte kunna 

vara tillgängliga för stöd i framtiden. Ångest var den erfarenheten som subjektivt är vanligast (Tweedell, 

et al. 2004). Närstående var rädda att den sjuke skulle skada sig själv eller andra eller till och med begå 

självmord (Treanor, et al. 2011).  

Syskon upplevde oro angående yngre syskons välmående när familjen var upptagen med att hantera 

sjukdom och symtom. Syskon oroade sig även för att om de berättade om sina egna känslor skulle det 

potentiellt tynga deras föräldrar ännu mer med hänsyn till det redan ansträngda känsloläget i familjen 

(Sin, et al. 2012). Att vara närstående till någon med psykossjukdom kan också utmana tankarna om 

framtida relationer och att bilda sin egen familj (Ewertzon, et al. 2012; Sin, et al. 2008; Sin, 2013). 

Syskonen beskrev rädsla eller fruktan att behöva vara på sin vakt på tecken av psykos både hos sig 

själva och hos sina barn. Syskon uppgav att de skräms av psykossjukdom och att själva eller deras egna 

barn i framtiden kunna komma att insjukna i psykos (Ewertzon, et al. 2012). 
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6.3 Positiva insikter i livet 
6.3.1 Att utvecklas tillsammans   
Trots den påfrestning en psykossjukdom innebär för en familj, fanns det en stark förmåga till 

återhämtning. En del syskon upplevde att erfarenheten att ha ett syskon med psykossjukdom hade gjort 

dem till starkare och bättre individer och att familjen har förts närmare varandra (Sin, et al. 2012). Insikt 

om flexibilitet och förmågan till återhämtning, gjorde syskonen mer medvetna om att de har sitt eget liv, 

skiljt från det sjuka syskonets liv. Denna insikt beskrevs också genom ett vidgat perspektiv på liv, att 

förstå människor i kris och att prioritera sitt eget liv. Vägen till att komma till insikt påverkades av yttre 

faktorer såsom att flytta ifrån föräldrahemmet, att få visa andra människor uppmärksamhet eller att delta 

i en stödgrupp (Ewertzon, et al. 2012; Sin, 2013). Syskon beskrev att generellt sett hade sjukdomen 

medfört positiva förändringar i familjerelationen då de lärde sig att kommunicera och ta upp problem 

tillsammans och både relationerna inom familjen och syskonband stärktes. Systerns eller broderns 

insjuknande i psykossjukdom tvingade dem också att ge sin familj mer stöd, både emotionellt och 

praktiskt (Sin, et al. 2013). 

 

6.3.2 Acceptans 
Närstående beskrev att de använder humor, som en hjälp att hantera den negativa sidan av erfarenheten 

och de utvecklade beteendestrategier för att hjälpa sig själva att hantera stress, till exempel genom att 

åka iväg från stressfyllda situationer. De anpassade sig till att inte veta vad framtiden ska föra med sig 

och att inte alltid kunna hindra den sjuke familjemedlemmen från att komma till skada (Treanor, et al. 

2011). Systerns eller broderns insjuknande i psykossjukdom tvingade de andra syskonen att ge sin 

familj mer stöd, både emotionellt och praktisk. Sjukdomen upplevdes av många syskon ha påverkat och 

påskyndar deras personliga utveckling och de beskrev att de blivit mer förstående, lyhörda och 

hänsynsfulla (Sin, et al. 2013). 

 

7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie utfördes då det är författarnas examensarbete i vårdvetenskap. Enligt 

Friberg (2012) är en litteraturstudie en strukturerad metod för att skapa en bild och förståelse över ett 

valt område som, grundar sig på ett systematiskt val av artiklar. Författarna har valt att endast använda 

artiklar som, inte är äldre än tio år (Friberg, 2012) och det speglar närståendes erfarenheter i den tid 

som, vi lever i nu. Författarna valde att exkludera review artiklar då en litteraturstudie inte kan ta med 

artiklar som bygger på andra författares litteratursammanställningar (Friberg, 2012). Författarna var 

nogranna med att följa Fribergs (2012) definition av vilka artiklar som bör ingå under inklusion-och 
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exklusionskriterier. Enligt Friberg (2012) är alla artiklar som publiceras i en vetenskaplig tidskrift inte 

är vetenskapliga, exempelvis artiklar som skrivits av en redaktör eller är book reviews. 

 

I inklusionskriterierna som vi har använt ingår att endast inkludera artiklar som, är skrivna på engelska 

då engelska är forskningens huvudspråk (Friberg, 2012). Med tanke på att båda författarna måste förstå 

helheten i artiklarna kunde vi enbart inkludera artiklar skrivna på engelska. Ingen av författarna har 

engelska som modersmål men goda kunskaper i engelska. Språkliga begränsningar kan dock ha haft 

betydelse vid översättningen av artiklarnas resultatdelar. 

 

Det är en svaghet i arbetet att det är relativt få artiklar. Författarna var eniga om att i 

sökningsförfarandet hålla sig så systematisk och konsekvent som möjligt, med ambitionen att stärka 

studiens tillförlitlighet och överförbarhet. Resultatet av studien kunde ha blivit annorlunda om 

författarna valt att söka artiklar med specifik typ av psykos, exempelvis schizofreni. Efter att ha läst och 

granskat de relevanta artiklarna relaterat till vårt syfte fann vi att artiklarna ibland dock presenterade att 

den sjuke hade schizofrenidiagnos, där psykos inte är det enda symtomen. Vi har valt att bortse från 

vilken psykosdiagnos den sjuke har, då den sjukes typ av psykossjukdom inte alltid framkommer i 

artiklarna. Författarna har i efterhand reflekterat över att med hjälp av andra sökord-synonyma ord hade 

författarna kanske kunnat få andra relevanta träffar. 

Författarna reflekterar även över det stora bortfallet mellan läsning av sammanfattningar och urvalet av 

artiklar i de tre databaserna. Anledningen kan vara att författarna inte sökte artiklar som fokuserar på 

specifika typer av psykos med anledning av syftet, att belysa närståendes erfarenheter att ha en 

familjemedlem som har psykossjukdom utan att avgränsa till specifik typ av psykossjukdom. Flera 

artiklar exkluderades eftersom de fokuserade på kognitiv demens, psykos efter förlossning, psykos vid 

posttraumatisk stress syndrom eller psykos vid bipolär sjukdom, vilket inte passar mot arbetssyftet.  

 

Merparten av de artiklar som författarna inkluderade belyser syskons erfarenheter, trots att författarna 

inte använde söktermen syskon. Begreppet syskon täcktes in i söktermen family relations. Detta kan 

vara orsaken till varför studien har övervägande artiklar, som handlar om syskons erfarenheter. I början 

av arbetet gjorde även författarna en sökning med sökorden partner/spouse, vilka kombinerades med 

andra sökord men detta gav inga relevanta träffar. Söktermen partner/spouse gav träffar med ett helt 

annat perspektiv som fokuserar på erfarenheter av personer som själva har psykossjukdom. Författarna 

valde därför att inte inkluderade de artiklarna. Författarna använde härefter inte söktermen partner/ 

spouse utan använde söktermen next to kin vilket kan ha begränsat möjligheten till att få fler relevanta 

artiklar till studien. Det är en svaghet i studien att det endast är två artiklar som tar upp andra 

närståendes än syskons erfarenheter. Att studien övervägande har artiklar som tar upp syskons 
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erfarenheter kan vi inte se vara rimligt att vara representativt för vilka närstående som, är det som det 

finns mest forskat om. 

 

Alla artiklar granskades enskilt med hjälp av en modifierad granskningsmall. Därefter diskuterade 

författarna varje artikel tillsammans för att få en överensstämmande bild av hur de skulle graderas. 

Graderingen och kvalitetsgranskningen gjordes utifrån att varje jakande (ja) fråga fick en (1) poäng. 

Den modifierade granskningsmallen har totalt 13 olika punkter som motsvarar totalt 13 poäng. 

Författarna är eniga om att artiklarna som har totalsumman 8 poäng motsvarar lågkvalitet,  9-11 poäng 

motsvarar medelkvalitet och 12-13 poäng motsvarar hög kvalitet. Författarna anser detta både som en 

styrka som en svaghet i studien. Att använda ett poängsystem är ett sätt värdera artiklarnas kvalitet men 

författarna har inte funnit någon referens till att poängsystem är bra att använda i kvalitetsgranskning. 

 
Författarna har reflekterat över att vi har varit för låsta i vår ambition att vara systematiska med stöd av 

vår granskningsmall. Ambitionen att vara systematiska är en styrka men å andra sidan medförde det ett 

stort bortfall och kanske blev flera artiklar med relevanta resultat exkluderade alltför tidigt i 

sökningsprocessen. I sökningen har författarna inte gjort någon geografiskt avgränsning och författarna 

anser detta som en styrka. Fördelen med att inte ha en geografisk avgränsning gjorde det möjligt att ta 

del av de artiklar som, är publicerade utanför Norden. Det gav även en ökad möjlighet till att förstå 

närståendes erfarenheter utifrån olika kulturella perspektiv. Alla artiklarna som slutligen inkluderades är 

från västvärlden, Sverige, Storbritanien och Kanada, trots att vi inte haft någon geografisk avgränsning i 

sökningen. Författarna har dock kunnat använda en artikel från Japan i vår resultatdiskussion. 

 

Inför datainsamlingen fanns en bibliotekarie till hands med kunskap i databassökning vilket ger en 

trygghet för oss som är oerfarna i databassökning (Friberg, 2012). Tillgång till bibliotekarie anser 

författarna vara en styrka. Flera olika databaser såsom Cinahl, Pubmed och PsychINFO användes för att 

söka artiklar. Sökresultaten medförde en stor mängd artiklar vars sammanfattningar lästes enskilt av 

båda författarna och följdes av en diskussion innan urgallring, vilket författarna anser vara en styrka i 

studien. Trots den hjälp som författarna erhöll från bibliotekarie kan det finnas en risk att relevanta 

kvalitativa artiklar inte kommit med i sökningar då författarna haft en bristande kunskap i att söka i 

databaser. Författarna har reflekterat över sökningsresultatet och inser att det hade varit bra om vi också 

hade gjort manuella sökningar. Insikten av att genomföra manuella sökningar kom sent i processen och 

på grund av tidsbrist hann vi inte utföra fler. Det finns två artiklar som, inte var tillgängliga via 

universitetets bibliotek. Artiklarna gick att beställa via fjärrlån men valdes bort på grund av tidsbrist. 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att genomföra en litteraturstudie, vilket har begränsat vår 

förmåga att arbeta effektivt. De ovan nämnda aspekterna kan ha bidragit till att det är endast är sex 

artiklar som, ingår i den slutgiltiga analysen. Vi har lärt längs med vägen att söka i databaser men som, 
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nya och oerfarna har det varit kort om tid att göra nya sökningar då vi följde en given tidsplan. 

Författarna anser vidare att analysera empiriska studier som, andra har genomfört och göra om det till en 

ny helhet är svårt. Vi är medvetna om att, på grund av begränsad kunskap och erfarenhet att analysera 

resultat ur empiriska studier, kan det finnas brister i bedömningen av materialet. 

 
I studien inkluderades slutligen enbart kvalitativa artiklar då det var dessa som ansågs svara mot syftet. I 

uppsatsen menar författarna att erfarenheter är den subjektiva upplevelsen i sammanhanget av att vara 

närstående till en individ med psykossjukdom i enlighet med Marton & Booth (2000). Marton & Booth 

(2000) menar att det vi erfar uppstår i en intern relation mellan personen och världen eller någonting i 

världen. De menar att den kvalitativa kunskapstraditionen har ett annat syfte än den kvantitativa och 

fokuserar på betydelse och mening av det som utforskas. Författarna valdes att exkludera kvantitativa 

artiklar i vår slutliga analys eftersom författarna anser att den kvalitativa metodansatsen har varit 

tillräcklig för att ge en helhetsbild utefter syftet, då vårt syfte var att belysa närståendes erfarenheter. Vi 

refererar till Lundman och Graneheim (2012) samt Friberg (2012) som, båda menar att en kvalitativ 

ansats är bäst lämpad vid forskning som, syftar till att få en djupare förståelse för fenomen som, belyser 

upplevelser eller erfarenheter.  

 

I början av arbetet gjorde författarna flera provsökningar för att kontrollera om det fanns vetenskapliga 

artiklar inom det valda området. Vår tanke var från början att fokusera på närståendes erfarenheter av att 

leva med en familjemedlem som har psykossjukdom. Författarna bestämde sig dock för att ändra syfte 

till att belysa närståendes erfarenheter av att ha en familjemedlem med psykossjukdom, eftersom de 

närstående i de inkluderade artiklarna inte alltid lever tillsammans med den psykossjuke 

familjemedlemmen.   

 
Författarna har använt sig av en granskningsmall av Friberg (2012), men lagt till kriteriet kliniska 

implikationer, då författarna anser att det viktigt att inkludera hur studiens resultat kan användas i 

praxis. Författarna utförde kvalitetsgransking av artiklarna gemensamt. Författarna analyserade de sju 

artiklarnas resultatdelar enskilt och hade därefter en gemensam genomgång och diskussion, vilket är en 

styrka för att få konsensus som, i sin tur ökar tillförlitligheten av studien. Vi anser att ha ett öppet 

förhållningssätt till att förstå artiklarnas helhet, är en styrka. Granskning av valda texters kvalitet är 

nödvändig, annars blir det oklart vad analysen grundas på. Det är viktigt att ta hänsyn till att 

granskningen och värderingen av kvaliteten är anpassad till vad som krävs vid ett examensarbete på 

kandidatnivå. Författarna är under utbildning och tränas i kritiska tänkandet (Friberg, 2012). Författarna 

anser att granskning och kvalitetsbedömning gällande artiklarnas kvalitet och innehåll kan vara 

bristande då ingen av författarna har tidigare erfarenhet av att kvalitetsgranska artiklar. Hela skrivandet 

ska i första hand ses som en inlärningsprocess till att skriva ett vetenskapligt arbete.  
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Genom att ha tillgång till en handledare har vi fått vägledning och konstruktiv kritik. Handledaren har 

givit oss råd angående sökord till datasökningen vilket vi följde. Handledarens konstruktiva kritik och 

kommentarer har varit en positiv resurs och en är styrka i arbetet. Det har hjälpt oss att reflektera över 

hur arbetet kunde fortsätta med logik som, kopplar ihop delarna av arbetet till en ny helhet. 

  

Trots alla brister och svårigheter som vi definierar anser vi att syftet med studien, att belysa närståendes 

erfarenheter när en familjemedlem har psykossjukdom, är uppnått. Författarna har varit medvetna om att 

den egna förförståelsen gjort att vi redan i bakgrunden inriktat oss till vissa rubriker då analysen kanske 

skulle visa resultat som stärker litteraturen. Författarnas förförståelse med tidigare erfarenheter och 

kunskap kan ha vinklat analysen. Trovärdigheten är ändå hög, då vi har hittat motsvarande resultat i 

tidigare publicerat material vilket styrker att resultatet är pålitligt (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

Överförbarhet finns enligt Polit & Beck (2012) om resultatet kan överföras till liknande miljöer eller 

kontexter och om kontexten är så rikt och fylligt beskriven så att läsaren själv kan bedöma om 

överförbarhet är möjlig. Enligt Lundman & Graneheim (2012) underlättas bedömning av överförbarhet 

genom att urval, deltagare och metod som utgör kontext för studien tydligt och noggrant finns redovisat 

i studien. Författarna har genom artikelmatris (se Bilaga V) presenterat urval, deltagare och 

datainsamlingsmetod av de sex inkluderade artiklar för att underlätta för läsaren för att skapa en bild av 

överförbarheten. Att studien övervägande har artiklar som tar upp syskons erfarenheter anser vi minska 

möjligheten till överförbarhet till en kontext där andra närstående är representerade. 

 
7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa närståendes erfarenheter av att ha en familjemedlem med 

psykossjukdom. Resultatdiskussionen fokuseras på följande subteman: stress, oro och rädsla, förändrad 

familjefunktion och att utvecklas tillsammans. 

 

I vårt studieresultat framkom att de närstående syskonen upplever rädsla för att belasta föräldrarna och 

avstår därför från att ta upp sina egna känslor. Detta samstämmer med en studie av Syrén (2010) som, 

beskriver hur närstående påverkar varandra växelvis och psykossjukdom är hela familjens angelägenhet. 

Tystnad, oförståelse och kanske rädsla för vem den andra är ger grogrund till existentiell ensamhet i 

familjen. Dialogen avstannar då det kan kännas jobbigt att möta sina egna eller den andres känslor av 

sorg och besvikelse eller ilska. Familjen är enligt systemteorin ettI system där alla delarna påverkar 

varandra (Öquist,2008). I familjefokuserad omvårdnad betonas vikten av att ha helhetssyn (Friedman, et 

al. 2003). I enlighet med modellen behöver familjen göras delaktig och genom att arbeta med 

familjeintervention som, innefattar stöd och träning i att kommunicera och i problemlösning kan 

stressen minskas. Intervention av detta slag kan förbättra det känslomässiga klimatet i familjen 
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(Kirkevold & Strömsnäs Ekern, 2003; Wright, et al, 2002). Olösta konflikter och högt känslotryck på 

grund av bristande kommunikation påverkar alla individer i en familj, kanske med fientliga uttalanden 

och motstridiga ageranden (Kirkevold & Strömsnäs Ekern, 2003). Med ökad insikt om sjukdomens 

symtom kan närstående och även patient få bättre förståelse för sjukdomen och lättare acceptera 

sjukdomen vilket kan minska känslotrycket (Friedman, et al. 2003; Kirkevold & Strömsnäs Ekern, 

2003). 

 

De närstående syskonen är dessutom rädda och oroliga för ärftlighet både för egen del och för att få 

egna barn. Detta resultat kan jämföras med annan forskning som, beskriver att rädslan för ärftlighet är 

särskilt påtaglig när man har psykisk ohälsa och psykossjukdom tidigare i familjehistorien (Strålberg, 

Ekerwald & Hultman, 2004). Rädslan kan grunda sig på missuppfattningar och fördomar om personer 

med psykisk ohälsa som, sitter djupt och kan färga de närståendes uppfattning. Genom kontakt med 

andra familjer att få rådgöra med och konsultera ges möjligheter för de närstående, att få mer kunskap 

om genetiska sjukdomar och ärftlighet (Mizuno, Takayata, Kamizawa, Sakai & Yamazaki, 2013). För 

att underlätta och öka tillgängligheten av information så är även online information ett medium som, 

behöver utvecklas (Sin, 2013). 

 

I vår studie framkom att familjefunktionen förändrades och de närstående hade olika inställning till den 

sjuke. Föräldrar oroades över att med ökad ålder inte kunna vara tillgängliga för stöd i framtiden. 

Föräldrar hade även svårare att ta emot professionell hjälp än de som var syskon till en person med 

psykossjukdom. Detta samstämmer med en studie av Addington, Coldham, Jones, Ko, & Addington, 

(2003) som presenterar att många av familjerna som, har en familjemedlem med  psykos, erfar många 

svårigheter. Familjemedlemmarnas välbefinnande beror på hur familjen hanterar den effekt som 

sjukdomen har på dem. Detta resultat stärks av Mizuno, et al. (2013) som menar att familjer upplever 

både fysiska problem och psykisk stress och inte kan se sina egna liv på ett objektivt sätt. Med hjälp av 

interventioner som grundar sig på familjefokuserad omvårdnad förbättras samspel mellan de närstående 

som behöver ny kunskap, förståelse, hjälp och vägledning (Kirkevold & Strömsnäs Ekern, 2003; 

Wright, et al. 2002). 

 

Vidare finns det resultat i vår studie som visar att familjen kan ha svårt att se det friska i individen med 

psykossjukdom även om symtomen har minskat med hjälp av nya läkamedel. Familjen har svårt att hitta 

ett balanserat sätt att bemöta den sjuke, som å ena sidan en självständig individ å andra sidan en person 

som behöver hjälp. Kirkevold & Strömsnes Ekern (2003) menar att psykopedagogik kan ge familjen 

hjälp och kunskap, vilket leder till att de kan leva ett tillfredsställande liv trots den inverkan en 

psykossjukdom har. Wright, et al. (2002) belyser hur kommunikativa nätverk ökar förståelse om 

interaktion i familjen och förståelsen att både hälsa och sjukdom påverkar hela familjen och dess 



 

16 
 

enskilda familjemedlemmar. Detta överensstämmer med systemteorin som beskriver att familjesystemet 

förändras när en familjemedlem har eller får en diagnos och vid förändring hos en individ påverkas alla 

de andra medlemmarna (Wright & Leahey, 1998; Öquist 2008). 

 

Resultat i vår studie visar att erfarenheten av att ha en familjemedlem som, har psykossjukdom kan göra 

att en närstående kan växa som individ då han/hon blir mer medveten om livet och sina egna behov. Att 

utvecklas genom livsförståelse det vill säga, vår förståelse av livets både med och motgångar, bidrar till 

vår utveckling som personer (Wiklund Gustin, 2010). Detta resultat överensstämmer med Magliano, et 

al. 2004 samt Nyström & Svensson, 2004 som fokuserar på föräldrarna. Speciellt fäder i deras studie, 

menar att det är viktigt att ha ett engagemang utanför familjen för att stå ut med katastrof känslor. I 

längden stärker det familjebanden och familjemedlemmarna tar mer ansvar för varandra (Nyström & 

Svensson, 2004).  

 
8 Slutsats och betydelse för vårdandet  
Resultat i studien visar att närstående till de som har psykossjukdom upplever ett komplext liv. 

Dessutom upplever närstående en förändrad vardag och har varierande känslor efter att deras närstående 

fått diagnosen psykos. Resultat i den här studien visar även att närstående upplever att psykossjukdom 

har vidgat deras perspektiv på livet och de har utvecklats som individer. Det framstår som viktigt att 

involvera hela familjen som, bör ses som en helhet för att kunna hjälpa och stödja den sjuke och de 

närstående på bästa sätt. Sjuksköterskan i psykosvården kommer nära både patient och familj, 

sjuksköterskan är den som, genom insyn i familjen kan hjälpa till att hitta vägar till lättnad. Familjen 

behöver vara delaktig och även de närståendes psykiska hälsa måste uppmärksammas. Det är viktigt att 

uppmärksamma att närstående till individer med psykossjukdom upplever svåra påfrestningar. Genom 

intervention och utbildning av både patient och närstående kan insikt nås och påfrestningarna reduceras. 

Närstående till svårt sjuka personer får betraktas som en riskgrupp och vården kan aldrig bortses från 

den helhet som en familj är, där alla medlemmarna påverkar varandra. Genom att tidigt uppmärksamma 

närstående och ge stöd och strategier till att hantera en närståendes psykossjukdom och dess 

konsekvenser för det egna välbefinnandet, kan psykisk ohälsa i familjen förhindras. Familjefokuserad 

omvårdnad  är en vital modell för att uppmärksamma alla familjemedlemmars behov. På ett sådant sätt 

kan även känslotrycket minska och möjligheter skapas att stärka familjens band och förmåga att stödja 

varandra. 

 
8.1 Förslag på fortsatt forskning  

Författarna har hittat många artiklar som undersöker olika aspekter på närståendes erfarenheter utifrån 

schizofreni. Det finns ett forskningsfokus på just schizofreni då det är den psykosdiagnos, som är mest 

förekommande. Det finns färre studier som tar upp annan psykosdiagnos. Författarna anser att det är för 
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lite forskning gällande erfarenheter vid psykossjukdom som inte är schizofreni och vidare forskning 

behövs för att vårdpersonal ska få mer kunskap om hur vården ska bemöta och uppmärksamma dessa 

närståendes särskilda behov. 
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NR SÖKORD BEGRÄNSNINGAR TYP AV 
SÖKNING 

ANTAL 
TRÄFFAR 

ANTAL LÄSTA 
ABSTRAKT 

INKLUDERADE I 
STUDIEN 

S1 Psychotic Disorders Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Cinahl Headings 24738 0 0 

S2 Family Relations Peer-reviewed 20030101–
20131231; Engelska artiklar 

Cinahl Headings 7848 0 0 

S3 Family Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Cinahl Headings 26698 0 0 

S4 Experiences Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Fritextsökning 32774 0 0 

S5 Next of kin Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Fritextsökning 67 0 0 

S6 Relatives Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Fritextsökning 3278 0 0 

S7 S2 OR S3 Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Cinahl Headings 28698 0 0 

S8 S5 OR S6 Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Fritextsökning 3334 0 0 

S9 S7 & S8 Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Cinahl Headings & 
Fritextsökning 

31197 0 0 

S10 S1 & S4 & S9 Peer-reviewed 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

Cinahl Headings & 
Fritextsökning 

150 80 3 (1)     
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NR SÖKORD BEGRÄNSNINGAR TYP AV 

SÖKNING 
ANTAL 
TRÄFFA
R 

ANTAL LÄSTA 
ABSTRAKT 

INKLUDERADE I 
STUDIEN 

S1 Psychotic disorders Major concept 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

MeSH Terms 8439 0 0 

S2 Family Relations Major concept 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

MeSH Terms 15657 0 0 

S3 Family "Family/psychology"[Majr]  
2003-2013. Engelska artiklar 

MeSH Terms 20986 0 0 

S4 Family/psychology AND 
"Family Relations AND 
"Psychotic Disorders  

Major concept 20030101-
20131231; Engelska artiklar 

MeSH Terms 21 17 1 
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INKLUDERADE I 
STUDIEN 

S1 Psychosis Peer-reviewed, Major Concept  
20030101-2013121 
 Engelska artiklar 

Thesaurus 27156 0 0 

S2 Family Peer-reviewed, Major Concept  
20030101-2013121 
 Engelska artiklar 

Thesaurus 8717 0 0 

S3 Family relations Peer-reviewed, Major Concept  
20030101-2013121 
 Engelska artiklar 

Thesaurus 11683 0 0 

S4 S2 OR S3 Peer-reviewed, Major Concept  
20030101-2013121 
 Engelska artiklar 

Thesaurus 19614 0 0 

S5 Relatives Peer-reviewed, Major Concept  
20030101-2013121 
 Engelska artiklar 

Fritextsökning 53193 0 0 

S6 Next of kin Peer-reviewed, Major Concept  
20030101-2013121 
 Engelska artiklar 

Fritextsökning 163 0 0 

S7 S5 OR S6 Peer-reviewed, Major Concept  
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 Engelska artiklar 
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S8 S4 OR S7 Peer-reviewed, Major Concept  
20030101-2013121 
 Engelska artiklar 
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10.4 Bilaga IV. Modifierad och Ursprunglig granskningsmall  
 
Modifierad granskningsmall. Kvalitativa studier 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretisk utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

4. Hur är metoden beskriven? Är den väl beskriven? 

5. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

6. Hur har data analyserats? 

7. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

8. Vad visar resultatet? 

9. Hur har författarna tolkat resultatet? 

10 Finns det etiskt resonemang? 

11. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

12. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, tex vårdvetenskapliga antagande? 

13. Finns förslag till kliniska implikationer? 

 

 Ursprunglig granskningsmall. Kvalitativa studier 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretisk utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

4. Hur är metoden beskriven? Är den väl beskriven? 

5.  Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

6.  Hur har data analyserats? 

7.  Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

8.  Vad visar resultatet? 

9.  Hur har författarna tolkat resultatet? 

10. Finns det etiskt resonemang? 

11. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

12. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, tex vårdvetenskapliga antagande? 

 
Källa: Friberg (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. 
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2012, 

Sverige 

Issues in mental health 
nursing. A Lonely Life 
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som har psykos. Rekryterade 
genom flygblad och annons 
och/webbsidor 

De fann att syskon påverkas 
av att ha ett syskon med 
psykossjukdom och behöver 
bemötas utifrån sina specifika 
behov och sin stressiga 
livsstil. Fynden presenteras i 
olika  kategorier till att 
utveckla online support. 

Hög (12p) 
 

Sin, J., 
Moone,N., & 
Harris, P.  

2008 
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Journal Of Psychosocial 
Nursing & Mental 
Health Services 
Siblings of individuals 
with first-episode 
psychosis. 

Att undersöka erfarenheter 
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Kvalitativ ansats, 
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16-35 år första episod av 
psykos-semistrukturerad 
intervju 

 

De fann fyra mönster: 
Känslomässig påverkan, 
Familjerelationer, Syskons 
roll och coping mönster 

 

Hög (13p) 

Författare 
År, Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod och Urval Resultat Kvalitet 



 

 

Sin J, Moone 
N., Harris P, 
Scully E. , 
Wellman, N. 

2012 

Storbritanien 

Early intervention in 
Psychiatry 

Understanding the 
experiences and service 
needs of siblings of 
individuals with first-
episode psychosis: a 
phenomenological study 

Att undersöka upplevelse 
och behov hos syskon till 
unga vuxna, som erhållit 
stöd från två stycket” Early 
Intervention in Psychosis 
Services” i Sydöstra England 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv fenomenologi. 
n=31 syskon, 11-35 ålder, 
semi-strukturerad intervju 

De identifierade 6 tema: 
1-Syskons roll och medverkan 
2-känslor 
3-påverka i relation 
4-coping mönster 
5-Reseliens (elasticitet) 
6-Syskons servicebehov 

Hög (13p) 

Tweedell, D., 
Forchuk, C., 
Jewell, J., & 
Steinnagel, L. 

2004- Kanada 

Archives Of Psychiatric 
Nursing 
Families' experience 
during recovery or 
nonrecovery from 
psychosis. 

Att beskriva  familjens 
subjektiva erfarenhet av 
deras anhöriges  
återhämtning eller ingen 
återhämting från psykos, vid 
behanding med den 2.a 
generationens neurolpetika. 

Kvalitativ ansats n=9 
anhöriga som har 
familjemedlem med 
kronisk mentalsjukdom 
semi-strukturerad intervju 
fem gånger under ett års 
period. 

De identifierade 4 olika tema; 
1. Familjens kunskap om 
läkemedel 
2. Vilket hopp höll de 
3. Noterade förändring av 
familjerelationen 
4. De mest besvärende 
symtomen 

Hög (13p) 
 

Treanor, L., 
Lobban, F., 
Barrowclough, 
C., 2011, 
Storbritannien 

Psychology And 
Psychotherapy-Theory 
Research And Practice, 
Relatives' responses to 
psychosis: An 
exploratory 
investigation of low 
expressed emotion 
relatives. 

Att utförska hur anhöriga 
som har låg expressed 
emotions(känslotryck), 
reagerar på att ha en nära 
anhörig med psykos 

Kvalitativ ansats, n=14 
anhöriga som antingen 
partner eller föräldrar till en 
som har psykos 

De fann fyra grundläggande 
tema 
1- Bevittnar distress 
2-Empati genom acceptans och 
förståelse 
3-Ett brett spektrum of 
strategier för att minska 
svårigheter. 
4-Realistisk optimism inför 
framtiden. 

Högt (13p) 

 


