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Sammanfattning
Närstående betraktas tillsammans med patienten att vara experter i patienternas
livsomständigheter. Ett gott samarbete mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående
kan innebära flera fördelar för patienters mående. För att uppnå förbättrad samarbete
med närstående är det av betydelse att få ta del av psykiatrisjuksköterskors
erfarenheter av samarbete med närstående. Syfte: Syftet med pilotstudien var att
belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av samarbete med närstående i
psykiatrisk vård. Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Data baseras på fyra
intervjuer med psykiatrisjuksköterskor utifrån öppna frågor. Data har analyserats med
kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i kategorierna: Möjligheter
till samarbete, Ett väl fungerande samarbete och Utmaning till samarbete.
Konklusion: Psykiatrisjuksköterskorna hade intresse för samarbete med närstående i
psykiatrisk vård. Samarbete sågs som positivt i patientarbetet men var inte alltid
möjligt att praktisera. Samarbete upplevdes underlätta patientarbetet och leda till
förbättrad relation mellan närstående och patienten. Det fanns flera svårigheter som
utgjordes som hinder till samarbete. För kvalitétsbättring krävs att verksamheten ger
stöd i kompetenshöjning och har ett förhållningssätt som är riktad till samarbete med
närstående. Resultatet kan ha betydelse i förbättringssyfte för att utveckla ett
fungerande samarbete med närstående till patienter i den psykiatriska vården.
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Abstract
Family members and next of kin are a central and natural partner who, together with
the patient, constitutes the most important experts in their life circumstances.
Collaboration with family members may include prevention of illness, acceleration of
recovery, shorter care time and fewer incisions for the relative with mental illness.
Only a few studies describe the professionals´ perspective on collaboration with
family members. Aim: The aim of the pilot study was to describe the psychiatric
nurse's experiences of collaboration with family members in psychiatric care.
Method: The study has a qualitative approach and data was based on four interviews
with psychiatric nurses based on open questions. Data has been analyzed with
qualitative content analysis. Result: The study resulted in the categories:
Opportunities for collaboration, Experiences of working collaboration and
Experiences of challenge for collaboration. Conclusion: Psychiatric nurses had an
interest in collaboration with family members in psychiatric care. Collaboration was
considered positive in patient work but was not always possible to practice.
Collaboration was found to facilitate patient work and lead to improved relationships
between family members and patient. There were several difficulties that constituted
interference to collaboration. It requires that the psychiatric care unit provide support
in raising competence and has an attitude aimed at collaboration with family members
for quality improvement. The result may be important for improvement purposes in
order to develop effective collaborative relationships with family members in
psychiatric care.
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Inledning
Närståendes betydelse har fått ökad uppmärksamhet inom psykiatrisk vård och
betraktas att tillsammans med patienten vara experter i patienternas livssituation
(Berglund, 2014). Samarbete mellan närstående och psykiatrisjuksköterkan kan
innebära förebyggande av insjuknande, påskyndande av tillfrisknande, kortare vårdtid
och färre inläggningar för patienten (Forsell, 2017). Wilhelmsson, Hallgren
Graneheim, Berge, Johansson och Åström (2010) lyfter fram närståendes utsatta
position att konfronteras med både känslomässiga och praktiska svårigheter. Detta
medför att även de kan vara i behov av stöd. I studier av Caqueo-Urízar et al. (2014)
och Yesufu-Udechuku et al. (2015) belyses det att samarbete och familjeinteventioner
minskar bördan för närstående. Landeweer, Molewijk, Hem och Pedersen (2017)
påvisar upplevda svårigheter för samarbete såväl hos närstående som hos
vårdpersonal. Psykiatrisjuksköterskan ansvarar för att inkludera både patienter och
närstående i vården, vilket även innebär att tillgodose närståendes behov av stöd och
beakta deras erfarenheter och kompetens (Psykiatriska riksföreningen för
sjuksköterskor, 2014). Närstående är involverade i det lidande som den psykiska
ohälsan medför och som folkhälsomyndigheten (2017) menar ökat i Sverige de
senaste åren. Detta medför att även närstående behöver stöd av sjukvården både i
vårdprocessen för patienten och för egen del. För att uppnå ett förbättrat samarbete
mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående är det viktigt att få ökad kunskap över
psykiatrisjuksköterskans erfarenhet av samarbetet med närstående till patienter i den
psykiatriska vården.

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) belyser den närståendes medverkan i den
anhöriges vård. I Patientlagen (SFS 2014:821) tydliggörs detta ytterligare om
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. I lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS
1991:1128) belyses närståendes delaktighet till den anhöriges behandling och
vårdplanering då det inte bedöms som olämpligt. Socialstyrelsen (2017) betonar
vikten av närståendes involvering i vården av den anhörige i nationella riktlinjer för
vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Närstående kan vara någon i den anhöriges sociala nätverk, en granne, vän, släkting
eller familjemedlem (Hedman Ahlström, 2010). Ylikangas (2017) beskriver
närstående som den anhöriges nära och kära vilka tillsammans med vårdpersonal
skapar en atmosfär kring den anhörige.
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Psykisk hälsa och ohälsa
FN:s världshälsoorganisation, WHO (2017) definierar psykisk hälsa som en viktig
och integrerad del av hälsa och menar att det inte finns hälsa utan psykisk hälsa.
Psykisk hälsa bestäms av en rad socioekonomiska, biologiska och miljömässiga
faktorer och är mer än bara avsaknaden av psykiska störningar eller funktionshinder.
Välbefinnande är ett tillstånd där en individ inser sina egna förmågor att klara av
normala påfrestningar i livet, att arbeta och att ha en känsla av ett sammanhang i
samhället. Nedsatt psykisk hälsa är förknippad med fattigdom, låg utbildningsnivå,
snabb social förändring, stressiga arbetsförhållanden, könsdiskriminering, social
utslagning, ohälsosam livsstil, risker för våld, fysisk ohälsa och kränkningar av de
mänskliga rättigheterna. FN:s världshälsoorganisation, WHO (2017) beskriver
psykisk ohälsa som sammansättning av onormala tankar, perceptioner, känslor,
beteende och relationer med andra. Psykiska störningar innefattar depressioner,
bipolär affektiv sjukdom, schizofreni och andra psykoser, demens, intellektuella
funktionshinder och utvecklingsstörningar inklusive autism. Wiklund Gustin (2017a)
menar att oavsett en persons diagnos, är dennes upplevelse av sitt liv, sig själv och
relationen till världen som avgör om individen upplever hälsa eller ohälsa. Individen
kan uppleva ohälsa då känslan av frid störs eller då individen stöter på hinder.
Wiklund Gustin (2017a) menar vidare att livets utmaningar ibland kan bli
övermäktiga och fokus kan riktas mot det hotfulla och mot personens egen sårbarhet.
Det kan då vara svårt att ensam lösa problemen framförallt om hoten kommer från
den egna inre världen (a.a.). I samarbete med närstående är det av vikt att
psykiatrisjuksköterskan har förståelse över att nedsatt psykisk hälsa eller ohälsa kan
upplevas även av närstående och som kan vara i behov av stöd.

Psykiatrisjuksköterskans yrkesprofession i psykiatrisk vård
Psykiatrisjuksköterskor har oftast förståelse över de närståendes behov att dela med
sig av sina upplevda problem. De förstår att det är en nödvändighet att kunna agera
och hantera sin roll som mottagare av närståendes negativa känslor. De förstår vikten
av att stödja närståendes grundläggande behov som ofta kan innebära praktiska
problemlösningar i vardagen. Psykiatrisjuksköterskor ser vikten av att stödja
närstående till oberoende (Sjöblom, Pejlert & Asplund, 2005; Reupert & Maybery,
2014). Psykiatrisjuksköterskor kan uppleva otillräcklig kompetens och erfarenhet för
att involvera närstående. Även bristande tid, olämpliga lokaler och ekonomiska skäl
kan utgöra hinder för gott samarbete med närstående (Landeweer et al., 2017). Ansvar
och stöd av den egna organisationen är viktigt för att skapa trygghet i samarbetet med
närstående. Psykiatrisjuksköterskor menar att en god kommunikation med närstående
är en förutsättning för att skapa och upprätthålla samarbete. De efterfrågar stöd och
trygghet i kommunikationen med närstående (Hjärthag, Persson, Ingvarsdotter &
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Östman, 2017) men psykiatrisjuksköterskor upplever svårigheter att ha ett
närståendeperspektiv i den psykiatriska vården. Många psykiatrisjuksköterskor ser sig
som främst patientens förespråkare vilket kan ställa psykiatrisjuksköterskorna mot
etiska dilemman i situationer då de förstår närståendes lidande och behov av stöd
jämte bedömningen om av vad som är bäst för patienten (Weimand et al., 2013b).
Psykiatrisjuksköterskan kan hamna i dilemman som försvårar samarbetet på grund av
konfidentialitet. Patienten kan motsätta sig att psykiatrisjuksköterskan delar
information till närstående. Närstående kan lämna information som de inte vill ska nå
patienten vilket kan medföra att informationen inte kan användas. Mycket dold
information som suicidrisk, patientens farlighet och närståendes upplevelse av hot
från patienten kan vara viktig att få fram (Brenner, Rydell & Skoog, 2011).
Wiklund Gustin (2017b) betonar vikten av att psykiatrisjuksköterskan lyssnar på
närståendes berättelse. Konsten att lyssna är inte bara att höra på vad personen säger
utan är även ett sätt att sätta värde i själva människan. Wiklund Gustin (2017b) menar
med att lyssna förutsätter att psykiatrisjuksköterskan ska vara närvarande, rikta sin
uppmärksamhet till den andre och att våga bli berörd. Att känna empati genom att
vara tyst och ta in den egna och den andres reflektioner. Gavois, Paulsson och
Fridlund (2006) menar att lyssnandet för psykiatrisjuksköterskor är en grund för all
vård och har betydelse för att skapa en god allians till patienten. Enligt Lützén (2012)
kan lyssnande vara ett stöd för psykiatrisjuksköterskan att få en djupare förståelse i
svåra och obegripliga situationer. I kompetensbeskrivning för legitimerad
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård belyses
specialistsjuksköterskans ansvar att stödja närståendes beslutfattande, beakta
närståendes erfarenheter och behov. Specialistsjuksköterskan ansvarar även att stödja
närståendes samverkan i patientens vårdprocess (Psykiatriska riksföreningen för
sjuksköterskor, 2014).

Att vara närstående
Närstående har stor betydelse för patienten och kan bidra till trygghet, säkerhet,
harmoni och ett inre lugn hos patienten (Brenner et al., 2011). Närståendes situation
påverkas i hög grad då patienten insjuknar i psykisk ohälsa. Den tidigare jämvikten i
relationen kan ha omkullkastats då patienten insjuknar och närstående upplever oro
för patienten men också ett ökat ansvar i vardagen. Detta kan medföra att närstående
upplever begränsningar av sin frihet vilket kan påverka de sociala relationerna
negativt (von Kardorff, Soltaninejadb, Kamalic & Eslami Shahrbabaki, 2016). Den
ekonomiska situationen kan drabbas negativt då det finns psykisk ohälsa i familjen
(Caqueo-Urízar et al., 2014; von Kardorff et al., 2016). Närstående kan ha svårt att
acceptera patientens sjukdom och deras förtvivlan och lidande kan medföra att
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patienten upplever skuld och ansvar över att ta hand om de närstående (DahlqvistJönsson, Skärsäter, Wijk & Danielsson, 2011; Ylikangas, 2017). I den psykiatriska
vården läggs oftast resurser i det akuta skedet i patientens vård och sällan i
förebyggande syfte. Närståendes egen prioritering av patientens ohälsa kan leda till att
den egna bearbetningen kanske inte blir aktuell förrän först efter flera år. (Torell,
2014). Närståendes bördor kan leda till minskning av vitalitet och hälsa, vilket i sin
tur ger uttryck i fysiska, psykiska och sociala problem (Weimand, Sällström, Hall
Lord & Hedelin, 2013a; Caqueo-Urízar et al., 2014; von Kardorff et al., 2016). Då
psykiatrisjuksköterskan tar initiativ till att fråga om närståendes upplevelse över sin
situation kan det bidra till en allians som underlättar samarbete mellan dem men som
också lättar bördan för den närstående.
Närstående beskriver erfarenheter av maktlöshet, utanförskap och brist på bekräftelse
av den psykiatriska vården i patienternas vårdprocesser. Detta kan leda till
upplevelser av stigmatisering som kan försvåra uppbyggande av relationer mellan
närstående och den psykiatriska vården (Ewertson, Lützen, Svensson & Andershed,
2010; Doodly, Butler, Lyons & Newman, 2017). Närstående önskar en ökad dialog
med psykiatrisjuksköterskan och en ökad delaktighet i patientens vårdprocess.
Bekräftelse av psykiatrisjuksköterskan innebär för närstående är att bli lyssnade till
och att bli sedda som viktiga individer. Närstående finner vikten av att få information
om patientens hälsotillstånd, diagnos, prognos och behandling. Ömsesidig öppenhet
och ärlighet mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående upplevs viktigt.
Närstående önskar att det ges möjlighet att bli involverade i patientens vårdplanering.
De önskar information om hur återinläggning kan förhindras, vem de ska kontakta i
svåra och akuta situationer och stöd i hur de ska hantera vardagen med patienten
gällande kommunikation och vid aggressionsutbrott. Närstående efterfrågar stöd för
egen och familjens del (Perreault, Tordif, Provencher, Desmaraus & Pawliuk, 2005;
Ewertson, Andershed, Svensson & Lützen, 2011; Wilhelmsson, 2011; Sabanciogullari
& Tel, 2015; Doody et al., 2017). Då närstående har fått uppleva att de varit delaktiga
i patientens vårdprocess och erfarit att vårdpersonal lyssnat på dem och validerat
deras situation har de känt hopp. Närstående beskriver att bördorna har minskat då de
haft en öppen dialog och fått relevant information av psykiatrin (Ewertson et al.,
2010; Wilhelmsson, 2011). Kunskaper om närståendes erfarenhet av psykiatrin och
deras önskan om ökad delaktighet i patientens vårdprocess skulle bidra till samarbete
mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående.
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Teoretisk referensram
Fokus för Joyce Travelbee´s teori ligger på omvårdnadens mellanmänskliga
dimensioner. De viktigaste begreppen i teorin är människan som individ, mänskliga
relationer, mening, lidande och kommunikation (Kirkevold, 2000). Travelbee´s
definition av omvårdnad är kopplad till samhället och familjen men teorin
koncentreras till den enskilda individen. Travelbee menar att omvårdnad är en
mellanmänsklig process där psykiatrisjuksköterskan stödjer familjen, individen eller
samhället att ta kontroll över sjukdom och lidande och finna en mening med det
(Jahren Kristoffersen, 2002). Travelbee menar att människans upplevelser av sjukdom
och lidande är unik (Kirkevold, 2000) och att alla människor har en förmåga och
benägenhet att söka meningen med sjukdom, lidande och smärta. Denna mening är
personlig vilket bidrar till personlig utveckling och möjlighet att växa som person
(Jahren Kristoffersen, 2002). Travelbee menar att den mellanmänskliga relationen kan
enbart existera mellan konkreta personer och inte mellan abstrakta roller så som
psykiatrisjuksköterska eller närstående (Kirkevold, 2000; Jahren Kristoffersen 2002).
Alla människor är unika och mottagaren av omvårdnaden, oavsett om det är patient
eller närstående, så är det psykiatrisjuksköterskans uppgift att förstå den andres
upplevelse av situationen. För det krävs att psykiatrisjuksköterskan lägger åt sidan
sina förutfattade meningar och ser personen bakom lidandet (Jahren Kristoffersen,
2002). Travelbee belyser att kommunikationen är psykiatrisjuksköterskans viktigaste
redskap (Kirkevold, 2000; Jahren Kristoffersen, 2002). För att en patient/närstående
ska bemästra sjukdomen och finna en mening i situationen är det en förutsättning att
kommunikationen fungerar. Kommunikationen gör det möjligt för
psykiatrisjuksköterskan att upprätthålla en mellanmänsklig relation och därmed uppnå
målet med omvårdnaden (Kirkevold, 2000).

Problemformulering
Samarbete mellan psykiatrisjuksköterska och närstående innebär många fördelar för
patienten. Studier beskriver närståendes erfarenheter av delaktighet i patientens
vårdprocesser. Andra studier visar att psykiatrisjuksköterskor upplever svårigheter att
implementera samarbete med närstående av individuella, praktiska och/eller av
organisatoriska orsaker. Det finns få studier som beskriver erfarenheter av samarbete
med närstående i psykiatrisk vård utifrån psykiatrisjuksköterskans perspektiv. Genom
att belysa psykiatrisjuksköterskornas erfarenheter av samarbete med närstående i
psykiatrisk vård skulle det kunna bidra till förbättringsarbete i patienternas
vårdprocesser.
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Syfte
Syftet med studien var att belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av samarbete
med närstående i psykiatrisk vård.

Metod

Design
Pilotstudien har en kvalitativ design med en induktiv ansats. Kvalitativ design har
fokus på de subjektiva fenomen som människan förstår och erfar (Wihlborg, 2017).

Urval
Studien baserades på intervjuer med fyra personer som arbetade inom psykiatrin i
södra Sverige. Ett strategiskt urval gjordes enligt Polit och Tatano-Beck (2014) för att
uppnå mesta möjliga informationskällor till syftet. Inklusionskriterierna var
specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad. Psykiatrisjuksköterskorna
skulle vara yrkesverksamma inom antingen heldygnsvård eller öppenvård. De ska ha
arbetat minst två år som sjuksköterska inom psykiatrin. Exklusionskriterium var
kolleger till studenterna som utförde studien. Fem personer, både män och kvinnor
tillfrågades om att delta i intervjun vilka fyra av dessa tackade ja till att medverka.
Intervjupersonerna utgjordes av en man och tre kvinnor i åldrarna mellan 35–55 år.
En av psykiatrisjuksköterskorna var verksam i heldygnsvårdsvården. Tre
psykiatrisjuksköterskor var verksamma i vardera skilda mottagningar inom
öppenvården från två olika orter.

Datainsamlingsmetod
För att frågorna i intervjuerna skulle besvaras så ändamålsenligt som möjligt utifrån
syftet genomfördes en provintervju med en psykiatrisjuksköterska inom primärvården
och frågorna justerades därefter. Data från provintervjun ingick inte i studien.
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Verksamhetschefen och avdelningschefer för respektive avdelning kontaktades via
mail av studenterna och informerades skriftligen om studien. Strategiskt urval av
intervjupersonerna gjordes av studenterna utefter kriterierna. Studenterna ansvarade
för lika många intervjupersoner var. Efter verksamhets- och avdelningschefernas
skriftliga godkännande skickades skriftlig information samt samtyckesblankett via
mail till intervjupersonerna. Vidare kontakter via mail gjordes efter positivt svar från
intervjupersonerna om tid och plats för intervju. Innan informerat samtycke skrevs
under och intervjun påbörjades erhöll intervjupersonerna muntlig information om
pilotstudiens syfte samt om deras rättigheter i samband med medverkan. Denna
process genomfördes i februari 2018.
Intervjuerna genomfördes med stöd av intervjumall med tre öppna frågor: "Vad är
dina erfarenheter av samarbete med närstående till personer i psykiatrisk vård?", "Hur
upplever du att samarbetet påverkar ditt arbete som psykiatrisjuksköterska?" och "Vad
ser du för svårigheter respektive möjligheter till ett samarbete med närstående?" För
att uppnå mesta möjliga förståelse användes följdfrågor så som "Kan du berätta mer
om...?". Intervjuerna spelades in elektroniskt och efter transkriberingen raderades
inspelningarna. Data avidentifierades och kodades därefter.
Intervjuerna genomfördes på bestämd plats av intervjupersonen. De skedde på
arbetstid och på ett enskilt rum på intervjupersonens arbetsplats. Intervjuerna
genomfördes enskilt av studenterna om två intervjuer vardera. Intervjuerna tog mellan
27–37 minuter att genomföra. Datainsamlingen genomfördes under tre veckors tid i
februari 2018. Allt intervjumaterial förvaras i ett låst säkerhetsskåp på Högskolan i
Halmstad och ska destraueras efter publicering av uppsatsen på DIVA.

Dataanalys
För att beskriva psykiatrisjuksköterskors erfarenheter valdes kvalitativ innehållsanalys
som analysmetod enligt Graneheim och Lundman (2014). De menar att ett induktivt
tillvägagångssätt präglas av sökning efter mönster. I analysen söks likheter och
skillnader i data, vilka beskrivs i kategorier på olika nivåer av abstraktion och
tolkning. Studiens intervjumaterial transkriberades ordagrant och lästes därefter ett
flertal gånger för att få en förståelse av innehållet. Vid skapande av kategorier och
teman ur data är det viktigt enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) att ta
hänsyn till datas kontext för att förstå dess innebörd. Texten lästes igenom ett flertal
gånger av studenterna var för sig och diskuterades sedan gemensamt. Delar togs ut
som svarade på frågeställningar för att identifiera mönster i data som likheter och
skillnader, vilka bildade domäner. Meningsbärande enheter identifierades,
kondenserades och abstraherades till koder. Koderna validerades med
meningsenheterna och med texten i sin helhet. I första hand söktes det manifesta i
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data som koder. I varje steg i analysarbetet reflekterade studenterna över och
diskuterade olika abstraktionsnivåer och tolkningsmöjligheter för att få fram mer
stringenta koder. Utifrån vad dessa koder beskrev utvanns underkategorier och
kategorier parallellt med varandra. Under hela analysprocessen validerades kategori,
underkategori, kod med meningsenheterna och hela texten för att svara mot syftet. Då
studenterna tydliggjorde sin egen förförståelse mot intervjupersonernas data i studien
ökade dess trovärdighet. Under analysprocessen sker en rörelse från konkret data till
den abstrakta teoretiska förståelsen (Graneheim & Lundman, 2014). Genom
analysprocessen har studenterna uppnått en teoretisk förståelse som besvarar
forskningsfrågan.
Tabell 1. Analysprocess
Meningsbärande
enheter

Kondenserade
meningsbärande
enheter

Koder

Underkategorier

Kategori

Och det gör ju liksom att
då gör man upp en
allians med alltså de
anhöriga till med de som
får maniska skov då
liksom att när de märker
de här tidiga
varningstecknen.

Man gör upp en
allians med
anhöriga som
märker de tidiga
varningstecknen

Gör upp
en allians

Intresse
för
samarbete

Möjligheter till
samarbete med
närstående

Det är fokus på att vi ska
ha anhörigkontakt här
enligt chefen eller så och
vi får, nu har det varit
dåligt med det, nu har vi
inte gjort som vi skulle
enligt när de granskat
journalerna. Då får vi
skällning för det så vi
liksom, så det är viktigt
för avdelningen att det
ska skötas

Det är fokus med
att ha
anhörigkontakt.
Det är viktigt för
avdelningen att
den sköts

Som en
policy

Stöd från
verksamheten

Möjligheter till
samarbete med
närstående

Forskningsetiska övervägande
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ska
människovärdet som mänskliga rättigheter, autonomi och integritet för den enskilde
skyddas och respekteras i så stor utsträckning som möjligt. Helgesson (2015) menar
att lagen inte absolut är skyddande för forskningspersoner men ska noga övervägas
om godkännande och får endast bedrivas om den har vetenskaplig bärkraft och om
riskerna den medför är rimliga. Denna studie prövades och blev godkänd av den
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lokala etikprövningsnämnden på högskolan i Halmstad. I enlighet med lag om
etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) erhöll intervjupersonerna
både muntlig och skriftlig information om intervjupersonernas frivillighet, studiens
syfte, tillvägagångsätt, intervjupersonernas rättigheter, studiens nytta och användning,
eventuella risker som kunde medföra deltagandet samt vilka säkerhetsåtgärder som
gjorts. Det skriftliga informerade samtycket insamlades av studenterna.

Resultat
Syftet med studien var att belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av samarbete
med närstående i psykiatrisk vård. I analysen identifierades åtta underkategorier som
grupperades till de tre kategorierna; Möjligheter till samarbete, Ett väl fungerande
samarbete samt Utmaning till samarbete (Tabell 2). Kategorierna och
underkategorierna beskrivs mer utförligt i löpande text och illustreras med citat från
intervjupersonerna.
Tabell 2. Kategorier och underkategorier som beskriver psykiatrisjuksköterskors erfarenheter
av samarbete med närstående i psykiatrisk vård

Kategori

Underkategorier

Möjligheter
till
samarbete

Intresse för
samarbete

Stöd från
verksamheten

Ett väl
fungerande
samarbete

Att få en
ökad
förståelse
genom
samarbete

Stöd av
närstående

Utmaning
till
samarbete

Att ha olika
uppfattningar

Dilemman
som uppstår
då lagar styr

Hinder
hos
patienten
som
försvårar
samarbete
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Avsaknad av
rutiner och
stöd från
verksamheten

Möjligheter till samarbete
Intresse för samarbete
Det fanns ett intresse för samarbete med närstående hos psykiatrisjuksköterskorna. De
hade erfarenhet av samarbete och arbetade aktivt med närstående. De tog initiativ till
det och såg det som ett naturligt inslag i arbetet. Trots att inte samtliga
psykiatrisjuksköterskor hade ett samarbete med närstående så fanns en önskan om det.
"Man skulle ju önska att det var mer samarbete med närstående
faktiskt."(4)
Psykiatrisjuksköterskorna ställde sig positiva till ett samarbete med närstående då de
såg fördelar för patienten, men att det även underlättade deras arbete med patienterna.
Stöd från verksamheten
Det fanns stöd i form av rutiner och checklistor gällande närstående på en av
verksamheterna. Där fanns det en rutin att bjuda in till närståendesamtal och en policy
att ha en närståendekontakt.
“Det är viktigt, vi har det lite som en policy här. Så det är viktigt att
man ska ha kontakt med närstående här." (2)
Trots att det fanns rutiner i någon verksamhet och checklistor att använda vid samtal
med närstående, fanns det en önskan hos psykiatrisjuksköterskor att få mer stöd i att
kunna ge mer anpassat samarbete med närstående. Det kunde vara stöd i att ge
information om patientens diagnos.
"Då skulle det kanske underlätta med nåt, nåt annat material i dom
psykiatriska diagnoserna som man skulle kunna använda sig av, att
man då vid nästa tillfälle för då är det nånting som inte har fungerat
hemma tänker man för att man behöver komma tillbaka o då kanske
man behöver mer information om sin sjukdom eller så." (2)
Psykiatrisjuksköterskor upplevde det som positivt att ha närstående med i arbetet
kring patienten och önskan fanns att utveckla samarbetet. Till sin hjälp användes egna
verktyg men fler valmöjligheter till varierande verktyg önskades. Rutiner underlättade
möjligheter till samarbete med närstående och i någon verksamhet hade det stor
prioritering. Trots högt uppsatta mål var det svårt att uppnå i realiteten.
"Annars hade vi nog glömt bort det, det är fokus på att vi ska ha
anhörigkontakt här enligt chefen. Nu har det varit, dåligt med det, nu
har vi inte gjort som vi skulle gjort när de granskat journalerna och
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då får vi skällning för det. Så det är viktigt för avdelningen att det ska
skötas." (2)

Ett väl fungerande samarbete
Att få en ökad förståelse genom samarbete
Psykiatrisjuksköterskornas erfarenheter av fungerande samarbete med närstående
bidrog till en ökad förståelse mellan närstående och psykiatrisjuksköterskan. Det
bidrog även till en ökad förståelse mellan patienten och närstående.
Psykiatrisjuksköterskorna lyssnade till patientens berättelse och fick deras bild av
situationen. Närstående kunde bidra med det som patienterna mer eller mindre
medvetet utelämnade.
"Om jag har ett bra samarbete eller vi med närstående så blir det ju
lättare för oss att få en helhet av patientens mående och sjukdomsbild
och hur det har varit hemma och så. Så att det underlättar ju om det
finns ett gott samarbete, så är det ju." (2)
Då psykiatrisjuksköterskan hade lyckats motivera patienten att få kontakta
närstående, hade det efteråt känts som en lättnad för patienten. Kontakten
bidrog till att närstående fick en ökad förståelse och relationen förbättrades
mellan närstående och patienten.
"Att jag ska träffa deras närstående själv utan de har tyckt att det varit
skönt och på nåt vis när jag har träffat den närstående själv så har
den närstående agerat annorlunda gentemot patienten, den har fått
liksom någon ökad förståelse." (3)
Psykiatrisjuksköterskor erfor att närstående fick bättre tålamod då de förstod patienten
bättre. Patienterna kunde känna lättnad och vågade bli ärligare både mot den
närstående och psykiatrisjuksköterskan. Närstående kände stöd och förtroende för
psykiatrisjuksköterskan, vilket bidrog till fungerande samarbete då närstående inte var
rädd för att ringa när de såg en försämring hos patienten.

Stöd av närstående
Psykiatrisjuksköterskor erfor att ett bra samarbete med närstående gav stöd i deras
arbete i patientens vård. Närstående kunde vara ett stort stöd för dem då patienten inte
alltid hade sjukdomsinsikt. Patienter var inte alltid följsamma i behandling och kunde
även utebli från behandling. Då samarbete fungerade med närstående kunde de
förmedla till psykiatrisjuksköterskan när de såg tidiga tecken på återinsjuknande eller
när patienten inte följde medicineringen. Psykiatrisjuksköterskor erfor att stöd av
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närstående bidrog till en ökad följsamhet av behandling och förhindrade av
insjuknande för patienterna.
"Och ibland så får jag inte tag i honom per telefon o då ringer jag
hans dotter, ja, och hon har ju alltid hållit honom i örat liksom, då får
hon alltid tag i honom och då ringer han upp." (1)
Utmaning till samarbete
Att ha olika uppfattningar
Olika uppfattningar mellan psykiatrisjuksköterska och närstående beskrevs som en
utmaning i samarbetet. Närstående kunde ha vilja till engagemang men kunde
uppfattas att dra åt motsatt håll. Detta försvårade samarbetet och tid fick läggas ner på
att försöka få den närstående att förstå.
"Ja svårigheterna är, ja du kan ha en närstående som är ganska
engagerade men de kanske drar i helt fel håll." (1)
Psykiatrisjuksköterskorna hade oftast positiva erfarenheter att ha närstående med i
patientarbetet men ibland kunde samarbetet försvåra och vara till patientens nackdel.
Psykiatrisjuksköterskor kunde välja att inte involvera närstående då de hade en annan
uppfattning om patientens behandling. Olika uppfattningar mellan verksamhetens
professioner gällande samarbete med närstående erfors av psykiatrisjuksköterskorna,
vilket kunde innebära bristande stöd från kollegor. Det fanns även verksamheter med
öppen attityd och stödjande atmosfär i patient- och närståendesamarbetet.
"Vår läkare här är inte så glad över att blanda in närstående. Men jag
tycker det är jättebra". (3)
Samarbete kunde vara en utmaning då det fanns olika uppfattningar mellan patienten
och närstående både i patientarbetet och i deras vardag. Bristande förståelse kunde
vara en anledning till olika uppfattningar. Närstående kunde ge patienten negativ
kritik och ha svårt att se patientens positiva utveckling. Psykiatrisjuksköterskor fick
ibland gå in och bryta då patienten ständigt kunde avbryta närstående berättelse och i
de fall de hade olika uppfattningar. Psykiatrisjuksköterskor fick då se till att samtalen
gavs enskilt och därefter gemensamt. Psykiatrisjuksköterskor menade att detta
arbetssätt hade varit bra och bidragit till en ökad förståelse, mindre oenighet och
förbättrad vardag för både patienten och närstående.
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Dilemman som uppstår då lagar styr
Psykiatrisjuksköterskor erfor dilemman vid dokumentation av information som
lämnades av närstående då patienter kunde läsa sin journal på nätet. Närstående
upplevde att viss information de gav var viktig för psykiatrisjuksköterskan att veta
men ville inte att den skulle nå patienten.
"Det går ju inte skriva att patientens mamma har ringt och sagt detta
och detta. Patienten är inte medveten om att mamma har ringt och nu
kan ju patienterna läsa sin journal. Det är inte lätt alltid tycker inte
jag." (4)
Psykiatrisjuksköterskor erfor att muntlig information som inte kunde dokumenteras
blev till ett dilemma eftersom informationen enbart kommer bara att finnas hos
psykiatrisjuksköterskan. Svårigheten var att veta vad de skulle göra med
informationen sedan. Andra dilemman som erfors kunde vara då närstående ringde för
att få information kring patienten men inget samtycke från patienten fanns.
"Och det kan bli jobbigt om man ringer hit och vill ha information för
man är orolig för sin anhöriga och man funderar mycket och så. Då
får vi ge, då kan vi bara ge allmänna råd, då kan vi ju inte informera
något om patienten" (2)

Hinder hos patienten som försvårar samarbete
Psykiatrisjuksköterskor erfor att hinder som försvårade samarbete med närstående
kunde handla om rädsla hos patienten. Patienten kunde neka psykiatrisjuksköterskan
att kontakta närstående i tron på att det skulle påverka dem negativt och leda till
negativa konsekvenser.
"Ibland så säger patienten att nej jag vill inte men det är ju för att de
är rädda för att, det inte blir bättre ändå." (3)
Psykiatrisjuksköterskor erfor ändå det viktigt att närstående var delaktiga och fortsatte
därför att motivera patienten till att involvera närstående.
"Då kan man sen, efter några dagar komma igen, vi skulle gärna vilja
ha, alltså man får ligga på lite men samtidigt är det ju patienten som
bestämmer." (2)
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Psykiatrisjuksköterskor erfor att många patienter i den psykiatriska vården inte hade
några närstående utan var ensamma. En del äldre patienter har levt ensamma i hela
sina liv och har aldrig haft någon egen familj.
"Och många av våra patienter också alltså, har inte varit gifta, har
inga barn, de är äldre 65–75 år. Alltså de står ensamma från start till
slut." (4)
Det fungerade inte alltid att etablera ett samarbete med närstående och hinder kunde
vara att patienten nekade till det. Hinder förekom även då närstående fanns men inte
visste något om patienten. En del patienter ville inte släppa in närstående och ibland
ville inte närstående ha kontakt med patienten. Anledningen kunde vara att patienten
agerat oförnuftigt och kontakten med närstående hade därför brutits.
"Jag hade en patient som ringde häromdan som säger att han har
ingen kontakt med sina föräldrar eller syskon därför att han har ställt
till det. Han har ljugit, han har stulit och, så där finns ju ingen
kontakt." (4)
Psykiatrisjuksköterskorna erfor fördelar med ett samarbete med närstående men
menade att det inte alltid var möjligt.
Avsaknad av rutiner och stöd från verksamheten
Psykiatrisjuksköterskor erfor att det saknades rutiner på arbetsplatsen gällande
samarbete med närstående i psykiatrisk vård. Få psykiatrisjuksköterskor hade
erfarenhet av att det var en rutin på arbetsplatsen att bjuda in närstående och att se det
som en naturlig del i patientarbetet. Psykiatrisjuksköterskor erfor att det inte gavs stöd
eller prioriterades från verksamheten.
"Nej vi kanske ta, alltså, det är väl inte så här att det första du
kommer med, att du har ett anhörigsamtal det är ju inte så normalt
sätt va. Ingen rutin." (1)
Psykiatrisjuksköterskor erfor avsaknad av framförhållning från verksamheten och att
det saknades kompetens för att arbeta med närstående. Personal med specifik
utbildning hade slutat och ersattes inte med ny kompetens.
“Jag vet ju att vi har haft XXXX här som haft den men nu försvinner
hon och sen finns det ingen kvar som har den. Så där brister vi, igen.
Man fyller inte på. Och så hade vi Beardless för många herrans år sen
med barn och så. Men alla de som hade den utbildningen har också
slutat och där har man inte heller fyllt på." (3)
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Psykiatrisjuksköterskor erfor brister i att verksamheter inte prioriterade samarbete
med närstående och de saknade tillräcklig stöd till samarbete. De menade att
utveckling av samarbete med närstående skulle leda till förbättrad vård till patienterna
och de önskade mer utbildning för att kunna tillhandahålla det.

Diskussion
Metoddiskussion
I den kvalitativa innehållsanalysen med ett induktivt tillvägagångssätt är det viktigt att
medvetengöra sin förförståelse för att lägga dem åt sidan under forskningsprocessen
(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). I aktuell studie fanns en förförståelse att
psykiatrisjuksköterskor ofta upplever svårigheter i samarbete med närstående till
patienter i psykiatrisk vård och att närståendeperspektivet skildes åt i olika
verksamheter. Graneheim och Lundman (2004) betonar risken för att forskarens egen
förförståelse kan vinkla analysen samtidigt som forskaren måste använda sig själv för
att datan ska få en innebörd. Förförståelserna har erhållits genom att studenterna har
själva varit verksamma i psykiatrin. Pilotstudiens resultat baseras på upplevelser från
fyra systematiskt utvalda psykiatrisjuksköterskor med minst 2 års erfarenhet i
psykiatrin från både heldygnsvård och öppenvård i södra Sverige. Polit och TatanoBeck (2014) menar att en studies lämplighet kan påvisas genom relevant urval av
informanter, vilka som kan bäst leverera information som uppfyller studiens
konceptuella krav. Målsättningen i denna studie var att få fram så variationsrik data
som möjligt och därför valdes psykiatrisjuksköterskor från både heldygnsvård och
öppenvård. Ett strategiskt urval genomfördes utifrån specialistsjuksköterskekompetens inom psykiatrisk vård och arbetslivserfarenhet i psykiatrin. För att nå de
mest informationsrikaste källorna bedömdes att minst 2 års erfarenhet i psykiatrin hos
psykiatrisjuksköterskorna var värdefullt. För att fånga in så variationsrik data som
möjligt inom området genomfördes öppna intervjuer. Tre öppna frågor utgjorde
grunden för intervjun. Följdfrågor lades till för att få fram ytterligare svar på varje
fråga och att informanternas berättelser skulle hålla sig till just deras upplevelser av
samarbete med närstående. Intervjufrågor utarbetades i en intervjuguide för att möta
utmaningen i att utforma relevanta intervjufrågor som svarar på syftet. Samtliga
intervjuer har lästs och därefter gemensamt genomfört reflektioner och diskussioner
för att uppnå mer stringenta koder, underkategorier och kategorier. Graneheim,
Lindgren och Lundman (2017) menar att trovärdigheten kan bedömas utifrån studiens
giltighet, tillförlitlighet, samstämmighet och överförbarhet. Resultatet i denna studie
ger kunskaper av psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av samarbete i psykiatrisk vård
och kan motsvara resultatet i en fullskalig studie till viss del. Utfallet på resultatet
kunde möjligen blivit annorlunda med en annan könsfördelning i urvalet. Denna
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studies urval dominerades av kvinnliga psykiatrisjuksköterskor, vilket kan vara
överförbart till professionen av psykiatrisjuksköterskor i landet. Resultatet kunde
också fått ett annorlunda utfall med ett urval från andra geografiska områden och med
ett större antal informanter. Polit och Tatano-Beck (2014) menar att en noggrann
beskrivning av tillvägagångsätt och genomförande av hela studien ger läsaren en
möjlighet att bedöma om resultatets överförbarhet till andra grupper.
Resultatdiskussion
Syftet med studien var att belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av samarbete
med närstående till patienter i psykiatrisk vård.
Det krävs inte enbart ett intresse hos psykiatrisjuksköterskan för att samarbete med
närstående ska ske i realiteten. Denna studie visade att psykiatrisjuksköterskor
önskade ett ökat samarbete eftersom det upplevdes positivt i patientarbetet.
Emellertid, så framkom det även att det krävs stöd från verksamheten, olika verktyg
och utbildning för att ge psykiatrisjuksköterskor trygghet i samarbetet med
närstående. Psykiatrisjuksköterskors positiva erfarenhet av samarbete stöds i tidigare
forskning av Strand, Olin & Tidefors (2015). Strand, Olin och Tidefors (2015) och
Hjärthag et al. (2017) som indikerar att en förutsättning för psykiatrisjuksköterskors
samarbete är en god allians med både närstående och patienten, men att det då krävs
motivation från alla parter. I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med
specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård anges att det åligger i
psykiatrisjuksköterskans ansvar att initiera och upprätthålla allians till samarbete med
patienten och närstående (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). I
denna studie efterfrågade psykiatrisjuksköterskor stöd i form av varierande verktyg
och utbildning. En annan studie visade att psykiatrisjuksköterskor efterfrågade
stödverktyg och trygghet i användningen av dessa. Samma studie beskrev att
psykiatrisjuksköterskor skulle känna trygghet om verksamheten tog ansvar för
närståendes delaktighet i patientens vårdprocesser (Hjärthag et al., 2017). Ur ett
omvårdnadsperspektiv skulle det vara positivt att ge psykiatrisjuksköterskor stöd till
ett aktivt samarbete med närstående i form av utbildning i samtalsmetodik, om
familjerelationer och i olika behandlingsmetoder för patienter. Rutiner, men även
stödverktyg i form av rutinbeskrivningar, informationsbroschyrer om diagnoser, olika
samtalsmallar och samtalsmodeller kan ge stöd. Mer stöd och utbildning skulle kunna
bidra till trygghet för psykiatrisjuksköterskor i samarbetet med närstående och leda till
att det blev ett naturligt inslag i omvårdnadsarbetet.
Samarbete kan ge en ökad förståelse och leda till att relationen mellan
psykiatrisjuksköterska, närstående och patienten förbättras, vilket kan vara
hälsofrämjande för alla parter. I resultatet i denna studie framkom att samarbete
bidrog till ökad förståelse hos både psykiatrisjuksköterskan, närstående och patienten.
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Tidigare forskning betonar vikten av att de professionella i psykiatrisk vård förstår,
visar empati och validerar närstående i deras utsatta situation (Asplund et al., 2005;
Reupert och Maybery, 2014; Giacco et al., 2017; Ahlström, Schröder & WildeLarson, 2007). Ett fungerande samarbete med närstående stärker
psykiatrisjuksköterskan i sin yrkesroll, vilket understryks av Travelbee´s teori om
psykiatrisjuksköterskans behov av tillfredsställelse i sitt arbete (Kirkevold, 2000). I en
tidigare studie av Ahlström et al. (2007) framkom att närstående finner vikten av att
bli sedda som värdefulla informationsgivare i samarbete med psykiatrin. De
närstående ser också betydelsen av att psykiatrisjuksköterskan besitter en känslighet
att notera det som inte sägs. Flera andra studier beskriver att närstående kan brottas
med olika dilemman som hindrar dem att våga prata med psykiatrisjuksköterskan
(Weimand et al., 2013a; Strand et al., 2015; Landeweer et al., 2017). Genom att
utifrån Travelbee´s teori lägga sin abstrakta roll som psykiatrisjuksköterska åt sidan
och betrakta sig själv och den närstående som jämlika människor kan en öppenhet i
kommunikationen skapas (Kirkevold, 2000). I denna studie uttalade
psykiatrisjuksköterskor en vilja att lyssna, sin empatiska förmåga och sin förmåga till
validering med närstående. Tidigare forskning beskriver psykiatrisjuksköterskors
upplevelser av brist på egen kompetens att involvera närstående.
Psykiatrisjuksköterskor har en vilja att samarbeta med närstående men upplever
utmaningar i att bemöta närståendes känslomässiga reaktioner och att vara ett stöd i
komplexa situationer (Sjöblom et al., 2005; Landeweer et al., 2017). Flera tidigare
studier beskriver närståendes egna psykosociala problem och deras upplevelser av
känslomässig och fysisk utmattning relaterat till sin situation som kan vara utmanande
för psykiatrisjuksköterskor i samarbetet (Caqueo-Urízar et al., 2014; Strand et al.,
2015; Kardorff et al., 2016; Giacco, Didrik, Kaselionyte & Priebel, 2017). Då
närstående oftast är viktiga nyckelpersoner i patientens vård är det betydelsefullt att
psykiatrisjuksköterskor initierar, upprätthåller och ger stöd i samarbete med
närstående, vilket betonas av Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014).
För att stödja psykiatrisjuksköterskors roll och kompetens finns det behov av
kompetenshöjning och reflektion för ett förhållningssätt som stödjer samarbetet med
närstående både på kollegial- och verksamhetsnivå. Sådana interventioner kan leda till
ökad förståelse och att relationen mellan psykiatrisjuksköterska, närstående och
patienten förbättras, som i sin tur kan förbättra samarbetet.
Samarbetet mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående utmanas från olika håll.
Denna studie visade att hinder för samarbete med närstående fanns både på kollegial.och på verksamhetsnivå. Hinder för samarbete med närstående kunde uppkomma då
patienter inte hade motivation till att ha kontakt med närstående, vilket kunde bero på
rädsla för negativa konsekvenser då närstående fick viss information. I tidigare
forskning har det framkommit att patienter har en önskan om att få behålla sin
integritet, rädsla för att åstadkomma stress hos närstående och en vilja att skydda sina
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närstående från oro och börda, men även en egen upplevelse av stigma (Ahlström et
al., 2007; Giacco et al., 2017; och Landeweer et al. (2017). En tidigare studie visade
att rädslan hos patienten kunde leda till oärlighet mot både närstående och
psykiatrisjuksköterskan i tron om att det ska skydda dem från negativa konsekvenser
(Strand et al., 2015). Denna studie visade att då psykiatrisjuksköterskan lyckades
motivera patienter att involvera närstående kunde rädslan vändas till att våga vara
ärlig gentemot både närstående och psykiatrisjuksköterskan. Giacco et al. (2017)
indikerade i en tidigare studie att psykiatrisjuksköterskor ofta hade en vilja att
respektera både patientens och närståendes behov och önskemål. Denna vilja kunde
försätta psykiatrisjuksköterskor i dilemman då patienten nekade till att involvera
närstående. Patienten kunde även befinna sig i en svår sjukdomsfas som innebar en
minskad beslutsförmåga och att involvering av närstående nekades av patienten. En
annan studie pekade på att sådana situationer kunde förebyggas genom att
psykiatrisjuksköterskan, den närstående och patienten samarbetade för att upprätta ett
vårdplan som underlättade beslut, när patienten hade minskad förmåga att ta beslut
(Mahone, Farrel, Hinton, Johnson, Moody, Rifkin, Moore, Becker och Barker, 2011).
I denna studie framkom att patienters ensamhet kunde orsaka hinder för samarbete
mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående. Ensamhet hos patienten kunde uppstå
på grund av att patienten och närstående hade brutit kontakten med varandra. Tidigare
forskning har indikerat att stigma, skam, den egna självbilden, okunskap om
sjukdomen, rädsla och oförmåga till kommunikation kan bidra till att kontakter
mellan närstående och patienter bryts (Landeweer et al., 2017; Weimand et al., 2013a;
Strand et al., 2015; Giacco et al., 2017). Sammantaget kan psykiatrisjuksköterskor
bidra som en stödjande funktion genom att skapa relationer och främja så att
relationer upprätthålls, vilket i sin tur kan bidra till ett ökat samarbete med närstående.

Konklusion och implikation
Psykiatrisjuksköterskorna i denna pilotstudie hade intresse för samarbete med
närstående i psykiatrisk vård. Samarbete sågs som positivt i patientarbetet men var
inte alltid möjlig att praktisera. Samarbete upplevdes underlätta patientarbetet och
kunde leda till förbättrad relation mellan närstående och patienten. Samarbete gav en
helhetssyn över patientens situation för psykiatrisjuksköterskan. Närstående kunde
även ge patienten stöd i den praktiska vardagen. Samarbete innebar också stöd och
motivation till närstående då de blev lyssnade till och att deras berättelse och
kompetens värderades. Studien visade att det fanns olika svårigheter som kunde
utgöra hinder för samarbete. Patientens rädsla och ensamhet, men även olika
uppfattningar mellan psykiatrisjuksköterskan, närstående och patienten kunde
medföra svårigheter, samt olika uppfattningar mellan professioner inom
verksamheten. Samarbete möjliggjordes på initiativ av psykiatrisjuksköterskan. Stöd
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från verksamheten, psykiatrisjuksköterskans erfarenhet och kompetens hade betydelse
för hur samarbete med närstående prioriterades, både på individ- och
organisationsnivå. Psykiatrisjuksköterskorna önskade förutsättningar för att utveckla
sin kompetens för att förbättra samarbete. För kvalitétsbättring krävs att verksamheten
ger stöd för kompetenshöjning och utgår från ett förhållningssätt som innefattar
samarbete med närstående.
Förslag på ytterligare forskning är att undersöka patienters erfarenhet av samarbete
mellan deras närstående och den psykiatriska vården. Resultat från en sådan studie
skulle kunna ge en större förståelse om vad som kan förbättra samarbete med
närstående till patienter i den psykiatriska vården.
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