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Sammanfattning Närstående inom vården utgör en 

samhällsbärande funktion och utan deras 

insatser skulle samhället ha svårt att 

tillgodose befolkningens behov av vård 

och omsorg. Närstående upplever 

svårigheter att påverka beslut som tas 

inom psykiatrisk vård. Det är därför av 

vikt att inhämta kunskap om detta 

område för att kunna utveckla 

närståendes roll i vården. Syftet med 

studien var att beskriva erfarenheter av 

delaktighet i beslut inom 

vuxenpsykiatrisk vård hos närstående till 

individer med långvarig psykisk ohälsa. 

Studien är en kvalitativ 

fokusgruppsstudie med induktiv ansats 

(N=8). Resultatet visar att närståendes 

möjlighet till delaktighet påverkas av 

bland annat sekretess, vårdens och 

patientens förhållningssätt, 



tillgängligheten, informationsutbytet 

samt graden av samarbete. Konklusionen 

är att det förekommer en hel del hinder 

för närståendes delaktighet både i 

relationen till vården och till patienten. 

Vidare forskning kring 

närståendeperspektivet i psykiatrisk 

hälso- och sjukvård kan tillföra kunskap 

kring vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen av delaktighet hos 

närstående. Denna kunskap i sin tur kan 

bidra till att närstående får en mer aktiv 

roll i den psykiatriska vården. 
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Abstract Relatives in health care constitute a 

socio-bearing function and without 

their efforts, society would have 

difficulties to meet the population's 

needs for care. Relatives experience 

difficulties to influence the decisions 

taken by the psychiatric care. It is 

therefore important to learn about this 

area for the development of relatives’ 

role in health care. The purpose of 

this study was to describe the 

experience of participation in 

decisions in adult psychiatric care of 

relatives to individuals with chronic 

mental illness. The study is a 

qualitative focus group study with 

inductive approach (N = 8). The 

results show that relatives’ 

opportunity to participate is affected 

 



 

 

by, among other things, 

confidentiality, care and patient 

attitude, availability, exchange of 

information and the level of 

cooperation. The conclusion is that 

there is a lot of obstacles to relative´s 

participation both in relation to the 

care and the patient. Further research 

about the relatives’ perspective in 

psychiatric care can bring knowledge 

of witch factors affect the experience 

of participation among relatives. This 

knowledge, in turn, can contribute to 

a more active role from the relatives 

in psychiatric care. 
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Inledning  

I Sverige finns det ungefär 1,3 miljoner närstående som vårdar eller stödjer en anhörig 

som lider av någon form av ohälsa eller funktionshinder (Socialstyrelsen, 2012a). En 

närstående definieras som en person som den enskilde anses ha en nära relation till. 

Det är påvisat att närstående utgör en samhällsbärande funktion och utan deras 

insatser skulle samhället inte klara av att tillgodose befolkningens behov av vård och 

omsorg (ibid.). Närståendes stöd är av stor betydelse för patienten (Baker, 2002), 

dock slits de mellan att ta ansvaret för sitt eget och den anhöriges välmående 

(Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielsson, 2011). Den som är närstående till en individ 

med psykisk ohälsa upplever sig ofta maktlös och ovälkommen i den psykiatriska 

vården (Wilkinson & McAndrew, 2008). Känslan av att det främst är vårdpersonal 

som har kunskapen och makten att påverka bidrar till känslan av maktlöshet. 

Närstående känner sig även uteslutna och ignorerade i kontakten med psykiatrin och 

de uppfattar sin roll inom vården som ofrivilligt passiv (ibid.). Det är påvisat att 

känslan av maktlöshet och hjälplöshet ökar risken för depression (Harris, 2001) samt 

att det inte är ovanligt att närstående upplever stress, depression och har ett eget 

behov av att söka psykiatrisk vård (Steele, Maruyama & Galynker, 2010).  

Relationen mellan vårdpersonal och närstående är beroende av båda parters 

bekräftelse av varandra (Wilkinson & McAndrew, 2008). Att bli ignorerad gång på 

gång ökar risken för negativa upplevelser vilket kan resultera i låg självkänsla. 

Närstående har erfarenheter av att det är svårt att upprätthålla en god relation till 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård samt att närstående som försöker blir mer 

delaktiga i vården erfar att de blir sedda som ett hot (ibid.). De upplever även att de 

har begränsade möjligheter att påverka och ifrågasätta beslut som tas inom den 

psykiatriska vården (Piippo & Aaltonen, 2008; Wilkinson & McAndrew, 2008). 

Beslut som fattas inom psykiatrisk hälso- och sjukvård påverkar patientens 

närstående, därför är det viktigt att närstående involveras i beslutsfattandet (ibid.). I 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 

(2014) beskrivs därför i flera punkter att psykiatrisjuksköterskan, utöver att ge stöd 

och information, också ska sträva efter att göra de närstående delaktiga i planering 

och vård. Svensk sjukvård har enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) skyldighet att 

ge närstående möjlighet att delta i planering kring patientens vård med undantag för 

de tillfällen då patienten motsätter sig detta (SFS 1982:763).  
 

Syftet med studien var att beskriva närståendes erfarenheter av delaktighet i beslut 

inom vuxenpsykiatrisk vård. Med denna information kan identifiering av områden 

som fungerar bra och områden som fungerar mindre bra ske. Detta kan i sin tur bidra 

till utveckling av närståendes roll i den psykiatriska vården samt samarbetet 

däremellan.  
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Bakgrund 

Delaktighet inom psykiatrisk vård  

Delaktighet förutsätter att det finns en dialog mellan individer. Dialogens syfte är att 

ge inflytande och möjligheter att påverka, för de individer som deltar i dialogen. 

Delaktighet i en process skapas och upprätthålls genom gemenskap, 

medbestämmande, möjlighet att påverka samt upplevelse av att ha ett värde 

(Svedberg, 2011). Psykiatrisk vård bör präglas av samarbete och jämlikhet i 

relationen mellan patient, närstående och vården (Barker, 2002). I detta samarbete är 

närståendes behov och åsikter lika viktiga som patientens och vårdens¹ (ibid.).  

Inom psykiatrisk vård har det sedan lång tid tillbaka funnits en efterfrågan om ett 

arbetssätt som bygger på överenskommelser mellan olika aktörer inom vården¹ 

(Socialstyrelsen, 2012b). Delat beslutsfattande är ett arbetssätt som utformats för att 

öka individens delaktighet och förmåga att påverka vården. För att delat 

beslutsfattande ska kunna ta plats krävs det att minst två personer medverkar i en 

beslutsprocess. Denna interaktion kan innefatta allt från vårdpersonal², patient och 

närstående. En god kontakt mellan vårdpersonal, patient och närstående är viktig för 

att nå positiva resultat i den psykiatriska vården. I arbetet gällande delaktighet och 

delat beslutsfattande är vårdpersonalens roll att förmedla kunskap och stöd så att de 

berörda själva kan göra egna val. Delat beslutsfattande är utformat utifrån patientens 

perspektiv men kan även användas i andra roller i vården (ibid.).  

Närståendes delaktighet inom psykiatrisk vård 

Begreppen anhörig och närstående används i Sverige på flera sätt och det råder inte 

sällan begreppsförvirring. I Socialstyrelsens kartläggning av vård utförd av närstående 

används anhörig i betydelsen "en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna"(Socialstyrelsen, 2012a). En närstående benämns i samma publikation 

som "en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” (ibid.). I HSL talas 

det om patient respektive dennes närstående (SFS 1982:763). I denna studie kommer, 

precis som i HSL, begreppet närstående att användas för att benämna den som vårdar 

och stödjer någon med psykisk ohälsa. Anledningen är att specialistsjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård i sin yrkesutövning lyder under HSL.    

Det är inte ovanligt förekommande att närstående till patienter som vårdas inom 

psykiatrisk sjukvård upplever svårigheter av olika slag (Doornbos, 2002).  Närstående 

uppger att de inte får tillgång till den information de behöver och att de blir uteslutna 

från beslutsfattande och planering (Goodwin & Happell, 2006; Lakeman, 2008; 

McNeil, 2013; Wilkinson & McAndrew, 2008).  

¹ Med vård/sjukvård avses i denna studie psykiatrisk öppen- och slutenvård 

² Med vårdpersonal avses i denna studie psykiatrisk vårdpersonal  
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Framförallt är det kommunikationen som brister. Den närstående beskriver att 

information undanhålls medvetet eller omedvetet. Även att hon eller han blir 

exkluderade från beslutsfattande på grund av bland annat sekretesskäl, men ibland 

också för att det helt enkelt inte finns någon rutin för att involvera närstående även i 

de fall då patienten själv önskar detta (Goodwin & Happell, 2006; Lakeman, 2008). 

Närståendes önskemål är att de blir informerade kring patientens behandling, blir 

lyssnade till och blir betraktade som en tillgång (McNeil, 2013; Nordby, Kjønsberg & 

Hummelvoll, 2010).  

Att närstående till patienter som vårdas inom psykiatrisk vård upplever sig som 

maktlösa och oönskade är ett faktum (Wilkinson & McAndrew, 2008). Forskning 

visar att både den närstående och patienten upplever att respekt från psykiatrisk 

vårdpersonal är det mest grundläggande för ett gott samarbete (Goodwin & Happell, 

2008). Närstående som upplever att de inte blir bekräftade eller sedda av 

vårdpersonalen har svårt att känna sig delaktiga då de upplever att deras kunskaper 

och kännedom om patienten inte värderas tillräckligt (Wilkinson & McAndrew, 

2008). Närstående upplever heller inte att de får det stöd de behöver från vården samt 

att det förekommer att de skuldbeläggs för patientens psykiska ohälsa (Doornbos, 

2002; McNeil, 2013). De uttrycker ett behov av mer stöd och bekräftelse i sin 

situation, inte minst för att bättre kunna stötta patienten (Wilkinson & McAndrew, 

2008). Forskning visar att bättre kommunikation mellan psykiatrisjuksköterskor och 

närstående sannolikt skulle bidra till välbefinnande och minskad känsla av frustration 

och maktlöshet hos de närstående (Cleary, Freeman & Walter, 2006). 

Merparten av närstående önskar att få mer inflytande i vården (Doornbos, 2002; 

McNeil, 2013; Wilkinson & McAndrew, 2008) trots detta är det få som faktiskt får 

det (Goodwin & Happell, 2008; McNeil, 2013, Wilkinson & McAndrew, 2008).  

Närståendes uppfattning är att vårdpersonalen har en avgörande roll i hur samarbetet 

fungerar. De närstående själva upplever att de inte har samma möjlighet att påverka 

(ibid.). 

Närståendes delaktighet ur patientens perspektiv 

Patienter inom psykiatrisk sjukvård beskriver att närståendes delaktighet är viktig för 

deras välbefinnande (Lakeman, 2008). De anser att det till största del är positivt att ha 

sina närstående involverade och beskriver att deras psykiska ohälsa sannolikt hade 

förvärrats utan närståendes delaktighet därför att de har en stödjande roll när ohälsan 

är som värst. Patienten känner mestadels tacksamhet gentemot sina närstående i de 

situationer då de fått hjälp att söka vård när de själva inte haft förmågan att göra det. 

De upplever det även som avlastande att ha människor runt om kring sig som känner 

dem och kan reagera när symtom på psykisk ohälsa uppvisas (ibid.). 

Enligt Lakeman (2008) uppfattas patienten må bättre efter att ha haft sina närstående 

på besök. Patienterna själva bekräftar detta och beskriver att de mår bättre av att veta 

att de har tillgång till personer som bryr sig om dem och som visar empati, väcker 
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hopp samt motiverar patienten till att upprätthålla ett hälsosamt liv när vården inte 

finns tillgänglig. Efter att en patient exempelvis blivit utskriven från psykiatrisk 

slutenvård är det mestadels de närstående som stöttar patienten i 

återhämtningsprocessen, därför upplever patienten att de har en viktig roll i deras liv 

och bör involveras i vården (ibid.).  

Patienter värdesätter när psykiatrisjuksköterskan tar initiativ till att involvera de 

närstående. Närståendes stöd och engagemang ger patienten en känsla av trygghet, 

hopp och ökar förtroendet för vården (Nordby et al., 2010). Forskning visar att 

patienter överlag önskar ett bättre samarbete mellan den psykiatriska vården och de 

närstående där information och planering delas (Lakeman, 2008). Ett gott samarbete 

med närstående är grundläggande för att minska risken för återinsjuknande och öka 

livskvalitet för patienten (Nordby et al, 2010). Närståendes delaktighet i vården kan 

även leda till förbättrad kommunikation och därigenom öka förståelsen för patienten 

såväl som den närståendes situation (Hedman-Ahlström, 2009) 

Närståendes delaktighet ur psykiatrisjuksköterskans perspektiv 

Psykiatrisjuksköterskan har ansvaret att tillgodose de närstående med en miljö där de 

kan ta emot och ge information (SFS 1982:763) samtidigt som det finns en 

medvetenhet om att den närstående kan vara den som känner patienten bäst 

(Doornbos, 2002).  Forskning visar att psykiatrisjuksköterskan inte aktivt bjuder in 

närstående till att vara en del av beslutsfattande (Doornbos, 2002).  Detta innebär att 

förutsättningen för närståendes delaktighet är att den närstående eller patienten själv 

efterfrågar detta (Söderström, Benzein & Saveman, 2003). Det är även påvisat att 

psykiatrisjuksköterskor som upplever sig själva som experter undviker kontakt med 

närstående då de upplevs som ett hot mot den professionella rollen (ibid.).  

Teamarbete och samverkan är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och dessa 

områden är centrala för att uppnå delaktighet och inkludera de närstående i vården 

(Berlin, 2013). Den psykiatriska vården ska enligt lag inkludera de närstående i 

vården (SFS 1983:763). Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk hälso- och 

sjukvård upplever hinder i att aktivt arbeta med att involvera närstående i vården 

(Weimand, Sällström, Hall-Lord & Hedelin, 2013). Ett av hindren för närståendes 

delaktighet ur psykiatrisjuksköterskans perspektiv är patientens begäran om sekretess 

och nekande av närståendes deltagande i vården (Weimand, et al., 2013). Även 

patientens hälsotillstånd kan vara ett hinder i den bemärkelsen att kontakt med 

närstående riskerar att förvärra patientens psykiska hälsotillstånd (ibid.). 

Psykiatrisjuksköterskorna föredrar att förbli fokuserade på patientens behov, särskilt i 

de situationer när delaktighet från en närstående anses påverka patientens psykiska 

hälsa på ett negativt sätt (Goodwin & Happell, 2006). Närståendes behov anses vara 

viktiga att uppmärksamma, dock blir de sekundära eftersom patienten är den individ 

som psykiatrisjuksköterkan är skyldig att vårda (Goodwin & Happell, 2006). 

Psykiatrisjuksköterskor upplever det som problematiskt att stödja såväl patienten som 
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de närstående (Kaas, Lee & Peitzman, 2003). De anser att både den närstående och 

patienten har orealistiska förväntningar på vården och psykiatrisjuksköterskan, samt 

att det är svårt att tillfredsställa båda parters önskemål och behov då dessa tidvis går 

emot varandra (Goodwin & Happell, 2006). Psykiatrisjuksköterkorna upplever att de 

blir tvungna att stå emellan patienten och den närstående vilket anses skapa hinder för 

god kommunikation. I vissa fall har det även upplevts att den närstående sätter sina 

behov före patientens vilket försvårar samarbetet mellan närstående och patient 

(ibid.).  

Psykiatrisjuksköterskor betonar dock vikten av att engagera närstående i vården, 

särskilt i sammanhang där information om sjukdom och behandling delges (Benzein, 

Johansson, Årestedt & Saveman, 2008; Chong, Aslan & Chen, 2013a). Dock finns det 

tveksamheter kring i hur stor omfattning närstående ska få vara delaktiga i själva 

beslutsfattandet (ibid.). Det framkommer att psykiatrisjuksköterskor värdesätter en 

god relation till närstående (Piippo & Altonen, 2008) samt att de anser att närstående 

har rätten att vara delaktiga i vården och beslutsfattandet (Goodwin & Happell, 2006). 

De upplever att närståendes erfarenheter och åsikter och delaktighet kring patienten är 

viktiga att ta hänsyn till (Piippo & Altonen, 2008) samt att de närstående genererar 

värdefull information som kan användas i den psykiatriska omvårdnaden (Benzein et 

al., 2008). Psykiatrisjuksköterskorna uppger att de strävar efter att involvera 

närstående och att de känner sig mer tillfredsställda på arbetet när de lyckas (ibid).  

Samarbete mellan psykiatrisjuksköterskan, patienten och den närstående är 

grundläggande för god omvårdnad, dock under förutsättning att de närstående har en 

likvärdig roll i planering och beslutsfattande och att de blir sedda som en självklar del 

i samarbetet (Nordby et al., 2010). När närstående får möjlighet att kombinera sin 

egen kunskap och kännedom om patienten med psykiatrisjuksköterskans erfarenheter 

och rådgivning har de goda förutsättningar att vara delaktiga i behandling och 

rehabilitering som gynnar patienten på bästa sätt. Forskning visar att sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård har nytta av både patientens och närståendes delaktighet för att 

kunna erbjuda patienten bästa möjliga omvårdnad (ibid.). 

Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram användes Phil Barkers tidvattenmodell (Barker, 2001). 

Tidvattenmodellen utvecklades för psykiatrisk omvårdnad av psykiatrisjuksköterskor 

och har fokus på återhämtning från psykisk ohälsa där betoning ligger på individens 

upplevelser, erfarenheter och berättelser samt tron på en, hos oss alla, inneboende 

läkande kraft (ibid.). Barker (2001) menar att patienten själv är nyckelpersonen i 

återhämtningsprocessen men att han eller hon är i behov av stöd i syfte att sätta igång 

denna process. Detta stöd kan bland annat komma från vårdpersonal och närstående. 

Barkers modell har inte fokus på hur individen bör leva utan inriktar sig på det stöd 

som individen anser sig behöva för att leva ett gott liv. Enligt Barker (2001) är 

relationer avgörande för god psykiatrisk omvårdnad och han menar att omvårdnad ska 
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definieras av ett samspel mellan exempelvis vårdpersonal, patient och närstående där 

alla parter är delaktiga och har lika värde. Barker (2001) betonar att 

psykiatrisjuksköterskan som vårdare inte ska arbeta åt individen utan med individen 

där betoning ligger på omsorg. Kärnan i tidvattenmodellen är att 

psykiatrisjuksköterskan ska komma nära individen och vara genuint engagerad för att 

de tillsammans ska kunna utforska upplevelsen av hälsa och sjukdom (ibid.).   

Problemformulering 

Forskning visar att närstående bär en viktig roll inom psykiatrisk hälso-och sjukvård 

samt att deras delaktighet i beslut skapar viktiga förutsättningar för en fungerande 

vård för patienten. Forskning visar även att samarbetet mellan psykiatrisk vård och 

patienternas närstående har betydande brister och att kunskap inom området saknas. 

Det är av vikt att omvårdnadspersonal inom psykiatrisk vård, med betoning på 

psykiatrisjuksköterskan, aktivt arbetar för en hög grad av delaktighet från närstående. 

För att uppnå detta krävs det kunskap om närståendes erfarenheter av delaktighet i 

beslut inom psykiatrisk vård. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av delaktighet i beslut inom 

vuxenpsykiatrisk vård hos närstående till individer med långvarig psykisk ohälsa. 

Metod 

Design 

Denna studie är en deskriptiv pilotstudie som utformades utifrån kvalitativ design. 

Kvalitativ design användes då detta tillför förståelse för subjektiva upplevelser och 

erfarenheter och grundas ur ett holistiskt perspektiv (Polit & Beck, 2014; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Induktiv ansats användes med motiveringen att studien 

har fokus på erfarenheter vilket krävde en förutsättningslös analys (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Metoden för datainsamling var två semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. Denna studie ingår i ett större nationellt projekt om delat 

beslutsfattande i vård och stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Projektets huvudsyfte är att undersöka effekterna av delat beslutsfattande, det vill 

säga, att patient, närstående och vårdaren systematiskt går igenom patientens vård- 

och stödbehov och sedan fattar ett gemensamt beslut om insatser utifrån tänkbara 

behandlingsalternativ. 
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Urval 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att deltagarna skulle vara närstående 

till individer med långvarig psykisk ohälsa som vårdats inom vuxenpsykiatrisk vård 

(VPV) under minst ett år. Män och kvinnor i åldrarna 18 år och uppåt inkluderades. I 

begreppet VPV ingår både psykiatrisk sluten- och öppenvård oberoende av 

diagnosgrupp eller yrkeskategori. Anledningen till att dessa inklusionskriterier 

användes var att resultatet i en så stor utsträckning som möjligt ska kunna appliceras 

inom alla vuxenpsykiatriska verksamheter. Exklusionskriterierna var närstående som 

var under 18 år, samt de som var närstående till patient under 18 år. Även närstående 

som enbart hade erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) exkluderades och 

detta relaterades till studiens fokus på VPV. Andra exklusionskriterier var bristande 

förmåga att tala svenska samt pågående akut psykisk ohälsa hos deltagaren.   

Rekrytering av närstående till individer med långvarig psykisk ohälsa gjordes genom 

olika närstående- och brukarföreningar samt genom kommunens anhörigverksamheter 

i två regioner i södra Sverige. Rekryteringsprocessen började med att föreningarnas 

ordförande (kontaktperson) och anhörigstödets ansvariga (kontaktperson) kontaktades 

via e-post eller telefon i syfte att kortfattat informera om studien och dess syfte samt 

efterfråga om aktuell kontakt med närstående finns. Därefter skickades ett 

informationsbrev till kontaktpersonen i avsikt att ge fördjupad information om studien 

samt att få ett godkännande (bilaga A). När godkännande i skriftlig eller muntlig form 

erhållits ombads kontaktpersonen att vidarebefordra informationen kring studien via 

ett informationsblad (bilaga B) till sin förening/kommunverksamhet och de 

närstående som de har kontakt med. De närstående som anmälde intresse fick ett 

informationsbrev (bilaga C) via e-post eller brev. Därefter togs kontakt med de 

intresserade närstående via telefon eller e-post i syfte att säkerhetsställa att de 

uppfyller inklusionskriterierna samt att de uppfattat studiens syfte. 
 

Tio närstående anmälde intresse varav alla tio uppfyllde inklusionskriterierna. Det 

förekom ett bortfall på två deltagare varav den ena inte gick att få kontakt med och 

den andra lämnade återbud på grund av sjukdom. Det totala antalet deltagare i studien 

blev åtta (N= 8) vilket innefattade sju kvinnor och en man i åldrarna mellan 30 och 60 

år. För mer sociodemografiska uppgifter om deltagarna se Tabell 1. 

Datainsamling 

Data samlades in genom två kvalitativa, semistrukturerade fokusgruppsintervjuer.  

Fokusgruppsintervju är en forskningsteknik som baseras på att samla in data genom 

gruppinteraktion kring ett ämne som bestäms av författaren (Gill, Stewart, Treasure & 

Chadwick; Wibeck, 2010). Fokusgrupp användes i syfte att få fram information om 

kollektiva åsikter och de betydelser som ligger bakom dessa åsikter, samt även för att 

generera en rik förståelse av deltagarnas erfarenheter och värderingar (Gill et al., 

2008). En fokusgrupp kan bestå av allt från tre deltagare till 14 deltagare (ibid.). 

Studiens ena fokusgrupp bestod av tre deltagare och den andra av fem deltagare. 
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Tabell 1: Sociodemografiska egenskaper hos deltagarna (N= 8) 

Sociala bakgrundsuppgifter Antal deltagare, N 
Kön 

 Kvinna 

 Man 

 

7 

1   

Ålder 

 31-60 

 Ej svarat 

 

7 

1 

Civilstånd 

 Ogift 

 Gift 

 Skild 

 Änka/änkling 

 Ej svarat 

 

3 

1 

2 

1 

1 

Samboendeform 

 Ensamstående 

 Partner 

 Annan 

 

4 

3 

1 

Antal Barn 

 1 

 2 

 3 

 

2 

4 

2 

Boendesituation 

 Villa 

 Lägenhet 

 

2 

6 

Utbildning 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Högskola/universitet 

 

1 

2 

5 

Arbetssituation 

 Lönearbete/företag 

 Arbetslös 

 Sjukbidrag/pension/aktivitetsersättning 

 

5 

1 

2 

Relation till anhörig med psykiatrisk 

funktionsnedsättning (flera alt. är möjliga) 

 Förälder 

 Syskon 

 Partner/ före detta partner 

 

 

5 

1 

3 

 

Hur länge haft kontakt med psykiatrin som närstående 

 1-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16- 20 år 

 31 – 35 år 

 

2 

3 

1 

1 

1 

Anhöriges diagnos/ psykisk funktionsnedsättning (flera 

alt. är möjliga) 

 OCD 

 ADHD 

 ADD 

 Depression 

 PTSD 

 Bipolär sjukdom 

 Schizofreni 

 Psykisk ohälsa till följd av somatisk sjukdom 

 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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Inför intervjutillfällena gjordes förberedelser i form av utformade av agenda över 

vilken ordning information skulle ges (bilaga D) samt anteckningsmall. Även 

kodnyckel samt kodning av bakgrundformulär (bilaga E) gjordes innan 

intervjutillfällena. Båda intervjuerna utfördes i neutrala och avskilda rum i respektive 

region. Innan intervjuerna påbörjades ombads deltagarna att skriva under 

samtyckesformulär (bilaga C) samt fylla i bakgrundsformulär (bilaga E). Information 

om studiens syfte och forskarnas roller som intervjuare och observatör delgavs. 

Observatören gjorde anteckningar som innefattade deltagarnas placering samt i vilken 

turordning de pratade. Syftet med detta var att underlätta kommande transkriberings- 

och analysprocess genom att kunna säkerhetsställa att rätt information kunde kopplas 

till rätt deltagare (Gill et al., 2008; Wibeck, 2010).  

Semistrukturerad intervjuform valdes då denna intervjuform bidrog till möjligheten 

att beröra förutbestämda ämnen som deltagaren uppmuntrades att prata fritt om, 

samtidigt som intervjuaren hade möjlighet att ställa följdfrågor (Gill et al., 2008; Polit 

& Beck, 2014). Intervjuerna utformades enligt en intervjuguide (bilaga F) som 

använts i tidigare studier gällande delat beslutsfattande, men ur brukarperspektiv, 

vilken anpassats till studiens syfte (Dahlqvist-Jönsson, Schön, Rosenberg, Sandlund 

& Svedberg, 2015). Intervjuerna initierades med en övergripande och öppen fråga i 

form av;”Utifrån era erfarenheter – vad innebär det för er som närstående att få vara 

delaktiga i den psykiatriska vården?”. Därefter ställdes öppna följdfrågor samt 

utforskande frågor. Följdfrågor som finns i intervjuguiden ställdes beroende på hur 

diskussionen under intervjuerna utvecklades vilket innebär att alla följdfrågor inte 

ställdes. Intervjuerna var av narrativ karaktär vilket innebar att deltagarna fritt 

berättade om sina egna erfarenheter och upplevelser kring den företeelse som studeras 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Tiden för den första intervjun blev en 

timme och två minuter och för den andra intervjun blev tiden en timme och 14 

minuter. 

Dataanalys 

Lundman och Hällgren-Graneheims (2012) modell för kvalitativ innehållsanalys 

tillämpades som analysmetod. Denna analysmodell användes utifrån en induktiv 

ansats eftersom denna anses vara lämplig för opartisk tolkning av texter som i detta 

fall var material från inspelade intervjuer (ibid.).  

Det första steget i analysprocessen innefattade att analysenheten till en början 

transkriberades. Enligt Wibeck (2010) finns de tre olika transkriptionsnivåer. I denna 

studie användes nivå två då denna ansågs vara lämplig för fokusgruppintervjuer och 

innefattade bland annat ordagrann transkribering, konventionell stavning och 

markering av pauser. Det transkriberade materialet lästes flera gånger av båda 

studenterna. När en uppfattning om innehållet erhållits, analyserades texten genom 

identifiering av meningsbärande enheter som motsvarade syftet. Därefter 

sammanställdes detta i en analysmatris, se Tabell 2 för exempel på analysprocessen.  
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De meningsbärande enheterna kondenserades vilket innebar att enheterna kortades ner 

och lämnade endast det centrala innehållet. De kondenserande meningsenheterna 

kodades och dessa koder sorterades i subteman och teman (Graneheim & Lundman, 

2004). Inget material exkluderades för att det saknade lämpligt tema/subtema.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien utfördes enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor som 

har som syfte enligt 1§ att ”skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning” (SFS 2003:460). En förutsättning för att studien skulle 

utföras var därmed enligt § 6 (SFS 2003:460) att etikansökan godkändes av en 

etikprövningsgrupp som i detta fall var på Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå. 

Denna studie ingår, som tidigare nämnts, i ett projekt om delat beslutsfattande. Detta 

projekt har sedan tidigare en etikprövning för aktuell studie (Dnr: 2012-198-31Ö). 

Deltagarnas autonomi och integritet respekterades genom att de hade rätt att hålla 

personliga uppgifter för sig själv samt att de hade rätt att avstå från deltagande utan 

konsekvens. Deltagande i denna studie var frivilligt och krävde att både skriftligt och 

muntligt samtycke inhämtades. Förutsättningen för frivilligt deltagande var att 

deltagarna fick tillräckligt med information för att kunna ge sitt samtyckte samt att 

han eller hon fick information om att samtycket kan dras tillbaka utan konsekvens 

(Helgesson, 2006). Deltagarna fick information om studien genom informationsbrev 

som innefattade bland annat information om syftet, metoden, att intervjun spelas in 

och att materialet hanteras konfidentiellt samt om rätten att avstå från deltagande 

(bilaga C). 

En risk, ur etisk synvinkel, som kunde uppkomma var att intervjuerna kunde väcka 

besvärliga minnen och känslor hos deltagarna. Om obehag och rädsla förekom under 

intervjun skulle deltagarna få möjlighet att avbryta intervjun samt bli erbjudna 

stödjande samtal av observatören. Deltagaren skulle även erbjuda stöttning i kontakt 

med närstående och/eller vård vid behov. I och med att datainsamlingen gjordes via 

fokusgruppsintervjuer fanns det en risk att deltagarna skulle känna sig obekväma. 

Därmed delgavs tydlig information om att intervjun sker i grupp och vad syftet med 

detta var. Något annat som medförde en risk med tanke på fokusgruppsmetoden, var 

att deltagarna inte skulle våga förmedla vad de tycker på grund av grupptryck 

(Wibeck, 2010). Dock anser Wibeck (2010) att fokusgruppmetoden är lämplig när 

forskning kring känsliga ämnen ska göras då människor ofta har lättare att delta i en 

diskussion tillsammans med andra människor än att sitta ensam med en intervjuare. 

Nyttan och fördelen med studien var att deltagarna fick möjligheten att dela med sig 

av sina erfarenheter med andra individer som varit i liknande situationer. En annan 

fördel var att närstående skulle få möjligheten att bidra till kunskapsökning och 

utveckling genom att få berätta om de erfarenheter som de har.  



 

 12 

Resultat 

Resultatet utgörs av tre teman, under vilka två till tre subteman utkristalliserats. De 

teman som framkom berör närståendes erfarenheter av delaktighet i beslut inom VPV 

och består av följande: 1) Delaktighet på andras villkor; 2) En resurs med egna behov; 

samt 3) I behov av sammanhang. Teman och subteman presenteras i nedanstående 

Tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av subteman och teman som bildat resultatet 

Subtema Tema 
 

 Att få vara delaktig enbart när 

patienten väljer det 

 Att få vara delaktig enbart när 

vården väljer det 

 Att vårdpersonalens förhållningssätt 

påverkar 

 

 

 

 

Delaktighet på andras villkor 

 

 Att stärka patientens medverkan 

 Att egna behov uppmärksammas 

 

 

En resurs med egna behov 

 

 Att ha tillgång till vården 

 Att sakna samarbete i vården 

 

I behov av sammanhang 

Delaktighet på andras villkor 

Temat "Delaktighet på andras villkor" beskriver hur graden av närståendes delaktighet 

i beslut påverkas av vårdens och patientens vilja och godkännande till deltagande. 

Temat beskriver även hur närståendes möjlighet att påverka beslut ser ut samt hur 

vårdens förhållningssätt påverkar delaktigheten. 

 

Att få vara delaktig enbart när patienten väljer det 

Patientens syn på närståendes deltagande påverkar möjligheten till delaktighet i 

beslut. De närstående beskriver situationer då de blivit uteslutna från vården eftersom 

patienten inte velat involvera dem. Något som ytterligare försvårar delaktighet i beslut 

är att patientens medgivande inte är permanent utan kan ändras från dag till dag.   

" … det diskuterade vi ju på anhöriggruppen där just att äh man frågar om det här en 

gång va; vill du ha med din anhörig? Ja, hur länge gäller det? Alltså nästa dag kan 

de säga nej … Skulle de fråga honom idag kanske han säger ja, imorgon kanske han 

säger nej” (Kvinna, 45, förälder, om patientens medgivande)  

Patientens rätt till sekretess försvårar för närståendes delaktighet i beslut. Sekretessen 

beskrivs som ett problem eftersom närstående blir uteslutna på grund av den, och man 

upplever att vårdpersonalen tenderar att ta överdriven hänsyn till den. Enligt 
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erfarenheter har det även skett att patientens begäran om sekretess finns kvar på 

obestämd tid därför att patienten inte förstått att det krävs att han eller tar tillbaka 

denna begäran för att sekretessen ska kunna hävas.  

"Det här att man gärna gömmer sig bakom sekretessen också … Så att jag har, jag 

har ett, nu har jag en, haft många år, haft en fullmakt på min bror där jag talar om 

att; det här, så här varsågod jag få ta del av alla handlingar som rör honom … 

Naturligtvis finns sekretessen av en anledning självklart, det är ingen snack om men 

den är överdriven ibland " (Man, 46 år, syskon, om sekretess) 

Förutom patientens medgivande och sekretess påverkas närståendes möjlighet till 

delaktighet i beslut av patientens vilja eller ovilja till vård. I de fall då patienten 

avsäger sig vård försvinner också möjligheten till delaktighet för den närstående.   

Främsta anledningen till att patienten avsäger sig vård beskrivs vara en avsaknad av 

sjukdomsinsikt. Närstående hamnar då i en situation där de ser patientens behov av 

hjälp men blir oförmögna att hjälpa honom eller henne att söka vård. 

"… ja han har avsagt sig, han säger idag att han för en vecka sedan var jag ute och 

gick med honom och då sa han; kan vi inte sluta och tänka på att jag har ADD, vi kan 

väl liksom vi bryr oss inte om det mer nu för nu vill jag vara vanlig typ, sa 

han ju inte men, men jag läste ju mellan raderna och jag förstår det och jag 

respekterar honom för detta men han har avsagt sig allt. Ingen medicin, ingen 

kontakt, ingenting" (Kvinna, 46 år, förälder och före detta partner, om patientens 

ovilja till vård) 

Att få vara delaktig enbart när vården väljer det 

Enligt de närstående inbjuds de tidvis till delaktighet i beslut, men enbart på vårdens 

villkor. Vårdpersonal efterfrågar närståendes delaktighet endast i de fallen då de 

själva står handfallna. Närstående beskriver att när vården väl tar initiativ till 

samarbete så blir samarbetet mestadels bra, dock bryts samarbetet när vårdpersonalen 

erhållit den information och hjälp de behöver. Vårdpersonal upplevs ibland överlåta 

ansvaret på närstående när patientens behov är som störst, och tenderar att kontakta 

närstående först när situationen är kritisk.  

"… så då ville de fråga mig då vilket typ av boende tror du passar honom. Så då var 

de ju väldigt bra med kontakten. Sedan var det ingenting" (Kvinna, 45 år, förälder, 

om när vårdpersonalen tar initiativ till kontakt) 

Närstående beskriver bristande möjligheter att påverka beslutsfattande i psykiatrisk 

vård. Det kan handla om beslut kring inskrivning, utskrivning och behandling. 

Närstående berättar att de emellanåt får presenterat flera alternativ att välja mellan, 

trots att det i själva verket enbart finns ett valbart alternativ och detta skapar 

frustration. De beskriver också att när de fått möjlighet att uttrycka sina åsikter 

gällande beslut om vård och behandling är de osäkra på hur mycket dessa åsikter 

påverkar det beslut som sedan fattas.  
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”… det tror jag, vad man har för tankar liksom, men men sen hur man påverkar? För 

det är ju ändå läkarens utlåtande till slut ändå … Jag kan ju inte säga att; nu vill jag 

att min son ska ta den och den medicinen … Men jag kan ju säga, kan ju ha en åsikt 

om att nu är han så dålig så han måste läggas in” (Kvinna, okänd ålder, förälder, om 

möjligheten att påverka beslut) 

Inte sällan blir det problem när en patient blir vuxen och flyttas över till 

vuxenpsykiatrin. Närstående beskriver att deras delaktighet ses som självklar och 

nödvändig när patienten är minderårig och vårdas på BUP, men samma dag som 

patienten fyller 18 år är närståendes delaktighet inte lika given och efterfrågas inte 

längre på samma sätt. De beskriver en bristfällig övergång från BUP till 

vuxenpsykiatrin där patienten enda dagen bedöms vara i behov av närståendes stöd 

och nästa dag plötsligt har ansvar för alla aspekter i sitt liv. 

"Tösen som nu är 20, hon började gå på BUP när hon var runt 13 och då var det 

jätteviktigt att mamma ska med. Mamma ska med, mamma ska berätta, mamma ska 

höra. I samma ögonblick som hon fyller 18 då är jag ute" (Kvinna, 43 år, förälder) 

Att vårdpersonalens förhållningssätt påverkar 

 

Närstående pekar på bristande intresse från vårdpersonal att bjuda in till delaktighet. 

Deltagarna tror att detta har sin grund i bekvämlighet. Närstående beskriver att de 

blivit nekade att delta vid samtal och planeringar utan att varken de eller patienten fått 

en förklaring till varför. De erfar att vården ibland utesluter närstående för att skydda 

patientens integritet. 

"Man har vårdplaneringar och sedan så skriver man en genomförandeplan. Där 

skriver man ju in på vårdplaneringen givetvis att man har anhöriga då. Jag har ju 

inte ens blivit tillfrågad " (Kvinna, 45 år, förälder, om rutiner kring delaktighet som 

inte följs) 

Närstående beskriver att hålls de utanför vårdförloppet när de inte informeras om 

planering, förändringar i patientens tillstånd, uppföljning eller andra viktiga händelser 

även i de fall då sekretessen inte utgör något hinder. Enligt deras erfarenheter saknas 

det även information och en plan för hur närstående ska gå tillväga för att bli mer 

delaktiga i beslutsfattandet.  

"Någonstans så känner man att, att man åtminstone hade lite lyhördhet eller att man 

har, att man då åtminstone kan erbjuda en, en, att så här kan du gå tillväga om du nu 

vill vara delaktig i detta. Jag har aldrig fått den informationen någon gång" (Man, 46 

år, syskon, om behovet av vägledning för att bli delaktig) 

Kortfattad, oanvändbar eller i värsta fall obefintlig information från den psykiatriska 

vården beskrivs som ett problem och en ständig källa till frustration. Närstående 

efterfrågar mer och bättre information eftersom det upplevs vara en förutsättning för 

delaktighet i beslut.  
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”För det mesta är det ju det här att man ser att det här funkar inte. Det händer 

ingenting, det är helt galet, det är helt fel. Jag måste ju vara med här och se till så att 

det överhuvudtaget blir någon vård överhuvudtaget innan något händer. Många 

gånger är bristande information det som gör att man går på ännu hårdare. Hade man 

fått någon som hade tagit sig en stund och talat om att så här ligger det till, så här 

planerar vi eller så här hade vi tänkt, men man får inga raka svar. Oftast får man 

inga svar alls” (Man, 46 år, syskon, om bristen på information och planering) 

Närstående förvånas över att vårdpersonal inte vänder sig till dem för att inhämta 

information om patientens situation även när de närstående erbjuder detta. En 

närstående berättar om hur hennes son fått ordinerat ett läkemedel som tidigare gjort 

honom kraftigt försämrad. När den närstående försökte att förmedla detta till 

vårdpersonalen blev hon inte lyssnad till och detta orsakade obefogat lidande.  

"... och det står ju till och med liksom i all forskning kring bipolär sjukdom att 

närstående är en viktig källa till information och livsviktig eftersom suicidrisken ökar 

för den patientgruppen. Men nä det funkar inte i praktiken" (Kvinna, 38 år, partner, 

om forskning som inte följs) 

Ansträngning och påstridighet är något som krävs för att, som närstående, bli 

uppmärksammad av vårdpersonalen. Närstående beskriver att de är tvungna att vara 

såväl envisa som krävande för att få gehör. Hela processen som krävs för att bli 

delaktig och som i själva verket borde vara enkel, blir istället tungarbetad och 

omständig. De beskriver att en förutsättning för att, som närstående, kunna bli 

delaktig i beslut är att ha kraften att kämpa samt kunskaper om vilka regler som 

gäller.  

"Man fick va riktigt j*vla enveten på ren svenska för å överhuvudtaget få någon 

uppmärksamhet runt, med anhöriga då … Blir man riktigt j*vla jobbig så blir man ju 

den som tyvärr den som får hjälp först, men det hjälper inte att man har en anhörig 

som e väldigt väldigt jobbig för e man för dålig så får man ju inte hjälp då heller" 

(Man, 46 år, syskon, om kampen att få delta) 

Förutom att det krävs ansträngning försvåras även möjligheterna till delaktighet i 

beslut av att man betraktas som besvärliga av vårdpersonalen. Närstående erfar att 

vårdpersonal undviker dem och de bemöts som om de vore påfrestande och krävande. 

De närståendes uppfattar att eventuella krav och synpunkter kring patientens vård inte 

uppskattas och att vårdpersonal inte anser det lämpligt att de lägger sig i vården då det 

är vårdpersonalen själva som besitter kunskapen och ska bestämma.   

"Jag känner hela tiden att jag är jobbig. Alltså jag bemöts som att jag att det är jag 

som är jobbig att det är jag som är tjatig" (Kvinna, 57 år, förälder, om 

vårdpersonalens bemötande) 

I talan om vårdpersonalens förhållningssätt framkommer det även att vårdpersonalens 

fråga till patienten, om medgivande till närståendes delaktighet, upplevs vara 
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överdriven i de fall då den anses vara självklar. Även sättet som frågan ställs på anses 

påverka patienten beslut om medgivande ges eller inte. Närstående menar att en mer 

positiv inställning från vårdpersonalen i frågan om närståendes delaktighet sannolikt 

skulle kunna resultera i att patienten i en högre grad ger sitt medgivande.   

"Nu ställer de ju frågan liksom vill du? Får vi tala om för din nära anhöriga att du är 

här? Istället för att; ja men tänkt dig det kanske är positivt om de får vara med.  Att 

hur man lägger fram frågan och då kanske får man ett ja. Ja och då har vi med de 

anhöriga" (Kvinna, 45 år, förälder, om vårdpersonalens sätt att fråga om medgivande) 

En resurs med egna behov 

Temat "En resurs med egna behov" beskriver hur närståendes delaktighet bidrar till att 

patientens medverkan stärks samt vilka tillgångar närstående kan bidra med om de får 

vara delaktiga. Temat beskriver även vilka behov de närstående har för att kunna vara 

delaktiga. 

Att stärka patientens medverkan   

Enligt närstående är deras delaktighet av betydelse för om, och till vilken grad, 

patienten kommer att medverka i sin vård. Närstående beskriver att de har en viktig 

roll i patientens liv. De anser sig vara patientens stöd och de som eventuellt ansvarar 

för att vardagen och kontakten med vården ska fungera. När närstående blir uteslutna 

från patientens vård kan det resultera i att patienten inte fullföljer den behandling som 

är planerad. Närstående vet att patienten inte klarar av att sköta tider och sina 

läkemedel utan deras stöd. Vid de tillfällen då patienten faktiskt dyker upp är det 

istället inte självklart att han eller hon förstår eller kommer ihåg vad som sägs.  

"Du ser inte det här på personen men det kan vara att hon eller han har ett sånt 

funktionshinder som gör att man förstår inte vad dom sa; jag visste inte vad dom sagt, 

jag minns inte. Och dom kommer definitivt inte till något möte eller till någon 

vårduppföljning eller något läkarbesök eller att det blir nånting av det " (Kvinna, 57 

år, förälder, om patientens funktionshinder) 

Närstående beskriver att det inom vården inte finns någon som håller uppsikt över 

patientens behandling. Närstående anser sig ha en samordnande roll mellan patienten 

och vården och tycker sig bära ansvaret för att hjälpa patienten att få kontakt med 

vården när behovet finns. Det är skälet till att närstående uppfattar sin roll i 

beslutsfattandet så viktig.  

"Det är ju inte alltid den anhöriga vet att han eller hon behöver vården så att där har 

vi som anhöriga en väldigt stor del i att ja få hjälp till dem helt enkelt. Vara en 

sammanlänkande eller länken mellan alla instanserna" (Kvinna, 58 år, förälder, om 

patientens oförmåga att söka vård) 
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Närstående beskriver att de varit tvungna att lära sig innehållet i lagar och regelverk 

eftersom ingen annan håller reda på detta åt patienten. De anser att deras delaktighet i 

beslut som fattas i vården är nödvändig då patientens vård annars blir innehållslös och 

graden av patientens medverkan blir låg. Närstående påtalar att de patienter som inte 

har närstående som hjälper dem och för deras talan, är de som har det svårast och som 

är mest utsatta i den psykiatriska vården.   

Närstående upplever att vården inte ser dem som en tillgång trots att de är villiga att 

bidra och hjälpa till. De menar att resursbristen som råder inom vården till viss del 

skulle kunna kompenseras av närstående. Närstående menar också att de skulle kunna 

vara en större resurs för både patienten och vården i den bemärkelsen att de bär på 

värdefull information om patienten som denne eventuellt inte förmår att delge på egen 

hand, och som kan vara av värde för vårdpersonalen i mötet med patienten. En 

närstående beskriver att personalen uppskattade att bli informerade, vilket beskrivs i 

nedanstående citat. 

"De blev glada när jag berättade för dem, de tyckte det var jätte bra denna 

informationen. Jag satt länge och pratade med dom. Äh och hans förhållande till sina 

barn och allting och så där va. Så att vad de gjorde med den information men i alla 

fall så sa jag det att du ska veta att det finns en annan väldigt fin person bakom där 

också" (Kvinna, 45 år, förälder, om fördelen av att delge information) 

Att egna behov uppmärksammas 

En betydande del av de närståendes samtal rör sig kring de egna behoven i relation till 

möjligheten att vara delaktig i beslut. Att vara närstående till en individ med långvarig 

psykisk ohälsa kan vara påfrestande.  Det framkommer att, förutom att behöva kämpa 

för patientens rätt, så har de även behövt kämpa för att få det stöd som de själva har 

rätt till. I de fall då de slutligen får det stöd som önskas är de flesta nöjda med hur det 

utformats. Framförallt är det samtalsstöd som efterfrågas, men närstående har också 

goda erfarenheter av anhöriggrupper i kommunens regi. En närstående berättar att det 

var livsavgörande att få träffa andra i liknande situation och inte längre känna sig så 

ensam, samtidigt som det finns en oro över att patienten ska känna skuld över 

konsekvenserna av sjukdomen. Oron är ett hinder för att närstående ska tillgodose 

egna behov då de är rädda att förvärra symtom hos patienten.  

"Skulle jag berätta det för honom så skulle han må dubbelt så mycket värre. Då skulle 

han inte orka leva längre för han har redan den skulden med sig" (Kvinna, 58 år, 

förälder, om rädslan att skuldbelägga patienten) 

Närstående beskriver att de lever i en ohållbar situation och att de egentligen inte 

orkar kämpa för att få vara delaktiga eller vara det stödet som patienten har behov av. 

De berättar att de själva är nära att drabbas av psykisk ohälsa relaterat till alla hinder 

som de möter på i mötet med den psykiatriska vården. De beskriver att situationen 
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förvärras ytterligare av upplevelsen att inte få vara delaktig i beslut som indirekt 

påverkar deras egen situation.  

"Eh det blir för jobbigt, det är så oerhört tungt och så jobbigt liksom att vara i den 

här situationen. Man känner sig så ensam, så ensam i hela världen" (Kvinna, 58 år, 

förälder, om hur det känns att vara närstående) 

När vården inte klarar av att tillgodose närståendes behov av stöd och information 

vänder de sig till andra instanser. En av dessa instanser är ideella patient- och 

närståendeföreningar. Närstående beskriver att de där fått den hjälp de upplever att de 

inte fått från vården. Bland det som upplevs allra mest positivt nämns 

tillgängligheten, förståelse, kunskapsöverföring samt tips och råd om alternativa vägar 

in i vårdsystemen för att där kunna hitta möjligheter att bli delaktiga. Några av de 

närstående menar att vården inte skulle fungera utan dessa föreningar, då det som 

finns där inte finns någon annanstans, och särskilt inte i kontakten med vården.   

"… sen är det ju olika föreningar hur de arbetar naturligtvis men dom fyller ju i alla 

fall en funktion såtillvida att du kanske kan ringa dit och få prata med nån som varit i 

samma situation och förhoppningsvis kan ge lite råd och tips. Inte att dom löser det 

för det går inte men att man får lite råd och hjälp för nån annanstans där får du den 

inte. Många gånger har man suttit med förtvivlade föräldrar och syskon som inte vet 

överhuvudtaget hur det fungerar där man då försöker komprimera och förklara vad 

som kan och inte kan göras då e de ju liksom, så den biten fattas ju i vården. Den 

finns ju inte där. Det är ju de ideella föreningarna som står för den informationen, 

stödet, guidningen kanske man ska säga. Den får man ju inte någon annan stans, inte 

vad jag har upplevt i alla fall" (Kvinna, 57 år, förälder, om bristande stöd från 

vården) 

I behov av sammanhang 

Temat "I behov av sammanhang" beskriver hur samverkan och vårdens tillgänglighet 

påverkar närståendes möjlighet till delaktighet i beslut. 

Att ha tillgång till vården 

Bristen på kontinuitet i den psykiatriska vården upplevs som ett problem av de 

närstående. De beskriver täta personalbyten och organisationsförändringar som 

betydande hinder för delaktighet. Telefontider och kontaktpersoner kan bytas ut från 

en dag till en annan och det kan vara svårt att få besked om vem som är ansvarig.  

"Dom byter ju personal hela tiden. Det är ett ständigt byte, man har en kontakt med 

en och så funkar det i några månader eller under en period, sen har den personen 

slutat och så får man börja om på ny kula igen och så ska allt detta dras igen" 

(Kvinna, 57 år, förälder, om vårdens ständiga förändring) 
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Närstående anser att kontinuitet innebär bättre vård och högre grad av delaktighet från 

närståendes sida. Med en känd och fast vårdkontakt finns förutsättningar för 

planering, uppföljning och en relation som präglas av enkelhet och förtroende. En 

närstående beskriver att möjligheten att vara delaktig är större inom 

vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar det där finns en fast vårdkontakt som har 

kännedom om patientens. Flera av de närstående efterfrågar utökat teamarbete inom 

psykiatrin, där mer än en individ har kännedom om patienten. Med ett sådant 

arbetssätt blir vårdkontakten också mindre skör.  

"… där fanns det ju möjligheter att få kontakt med någorlunda samma läkare eller i 

varje fall samma sköterska så det fanns någon form av historik i dom patienterna. Att 

man kände att man känner den här personen men det varade inte så länge tyvärr” 

(Kvinna, okänd ålder, förälder, om fungerande kontakt) 

Närstående beskriver även att de varit tvungna att lägga ner mycket arbete och tid på 

att hitta rätt i vårdkedjan vilket i sin tur försvårar möjligheten till delaktighet. Det 

bidrar till stress och frustration att först behöva lägga ner tid och energi på att 

motivera en sjuk patient till att söka vård för att sedan bli hänvisad vidare. Närstående 

beskriver att det i detta skede blir svårt att få med sig patienten, som fortfarande är i 

behov av vård. 

"När man väl får personen som mår så jätte dåligt, har övertalat personen att; vi 

måste komma in du måste få vård och vi måste söka hjälp här. Och sen lyckas med att 

få iväg, och sen kommer man och det finns inget, det e väl helt galet och det e det tror 

jag också att det blir att efter ett par sådana misslyckanden när ingenting funkar, det 

är en ny läkare eller nya ställen hela tiden man slussas runt. Till slut får du inte med 

dig den här personen som är dålig för det, dom har tappat hoppet och tron och det 

funkar inte" (Kvinna, 57 år, förälder, om kampen att inte hitta rätt vård) 

Flera gånger har de närstående varit tvungna att ta till alternativa tillvägagångssätt till 

att få kontakt med vården eftersom de rekommenderade sätten inte fungerat. Ett slags 

subsystem beskrivs, som bara de som har lång erfarenhet av vården känner till, där 

man använder kontaktvägar som inte är de angivna och officiella. Det kan handla om 

direktnummer för att komma runt telefonväxeln eller personlig kännedom av 

vårdpersonal som är villig att vägleda dig till rätt instans.  

"… ja att man inte ska behöva känna någon som känner någon som i sin tur, att det 

finns ett öppet system då där faktiskt alla kan få samma information så att man inte 

ska behöva liksom tissla och trassla och, för det får man ju" (Man, 46 år, syskon, om 

kampen att hitta rätt vård) 

Närstående menar att svårigheterna med att hitta rätt i vårdkedjan, förutom att 

generera en känsla av hopplöshet, kan göra att närstående far illa och tappar 

förtroendet för vården. Deras uppfattning är att bara en del av alla närstående orkar 

och vågar och orkar kämpa sig igenom systemet. Närstående beskriver att det finns ett 

flertal olika orsaker till att det kan vara svårt att komma i kontakt med vården. En av 
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dem är stress och tidsbrist hos personalen. En annan att systemen för 

telefonrådgivning och liknande uppfattas som underdimensionerade.  

"... man kunde ringa dit och sitta i minuter, en timma och vänta sen när man kom 

fram då så kan dom säga liksom att det fanns ingen tid kvar utan då stängde dom så 

då ska, då sitter dom där kanske i fyrtiofem minuter och väntar eller också kommer 

dom aldrig fram" (Kvinna, okänd ålder, förälder, om att inte kunna nå vården) 

Närstående beskriver även hur direktkontakt med vården upplevts som positivt, och 

att tillgången och kontaktmöjligheten till vården blivit bättre jämfört med hur det varit 

tidigare. Dock beskriver de närstående att det fortfarande finns utrymme för 

förbättringar.  

Att sakna samarbete i vården  

Närstående efterfrågar mer samverkan, både i relationer vårdgrannar emellan och 

mellan vården och närstående. Flera av dem beskriver hur besvärligt det kan vara när 

de själva försöker hjälpa patienten med att samordna kontakter mellan vården och 

andra instanser. Det kan handla om försäkringskassan, öppenvårdsmottagningen, 

vårdcentralen eller insatser från socialpsykiatrin. De beskriver även att patienten går 

miste om insatser eftersom kommunikationen och samarbetet mellan instanserna 

brustit. Närstående blir till sist de som lämnas att ansvara för att hålla ihop 

kontakterna samtidigt som det inte är självklart att de får vara delaktiga i besluten som 

tas.  

"... det finns ingen länk däremellan och jag jagar alltså hela tiden socialsekreterare, 

äh arbetsförmedlingen, allt för att kunna få det att fungera. Helt plötsligt så bara 

”pop” så finns det inget samarbete. Så man står alltså ensam " (Kvinna, 43 år, 

förälder, om bristande samverkan mellan vård och samhälle) 

Det framkommer att flera av de närstående har erfarenheter av bristande samarbete 

mellan de olika vårdgivarna och upplever att en del enheter och instanser är 

ointresserade av samverkan runt patienten, utan snarare arbetar åt motsatt håll. I dessa 

situationer försvåras  möjligheten till närståendes delaktighet i beslut.  

"... men det är ju så att det måste finnas en önskan hos varje organisation att göra det 

och tyvärr är den inte så stor att göra det och då är det ännu viktigare att man 

behåller sin funktion inom sitt område" (Man, 46 år, syskon, om bristande samverkan 

mellan vårdgrannar) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I urvalet inför studien var fokus enbart på närstående inom VPV, därmed valdes 

närstående från BUP bort. Det finns relevanta skillnader i att vara närstående till en 

minderårig patient jämfört med att vara det till en vuxen då det medför andra 

rättigheter, skyldigheter och förutsättningar (Karlsson-Gadea, 2014) vilket kunde ha 

påverkat den närståendes erfarenheter och därmed resultatet samt studiens 

överförbarhet. Personer som inte talade svenska skulle väljas bort då risken fanns att 

viktig information skulle gå förlorad eller tolkas felaktigt. Orsaken till att deltagare 

med akut psykisk ohälsa valdes bort var att inte riskera att deltagarens hälsa skulle 

påverkas negativt av intervjun samt att deltagarens minnen och erfarenheter inte 

skulle präglas av akut psykisk ohälsa. Riskerna med dessa exklusionskriterier var att 

man kan ha gått miste om en bredare variation i erfarenheter. En nackdel med 

studiens urval var att båda fokusgrupperna utgjordes av relativt få deltagare. 

Fokusgrupperna hade möjligtvis blivit större om kontakt även hade tagits  med 

psykiatrisk hälso-och sjukvård. Dock valdes detta tillvägagångssättet bort i syfte att 

minska risken för att deltagare i studien haft kontakt med studenterna i vårdande 

sammanhang. Studenternas och deltagarnas kännedom om varandra hade kunnat ha 

en betydande påverkan på i vilken omfattning och om deltagarna hade velat dela med 

sig av sina erfarenheter, vilket förutom att ha kunnat utgöra ett etiskt dilemma, även 

hade kunnat sätta resultatets trovärdighet i risk (Wibeck, 2010). 

De relativt små fokusgrupperna resulterade i bristande variation i könsfördelning. Gill 

et al. (2008) beskriver att det är till fördel att ha så stor variation som möjligt i en 

fokusgrupp, dock bör studenten även ta hänsyn till hur variationen kan påverka 

gruppdynamiken och gruppinteraktionen. Under första intervjun deltog en man, i den 

andra deltog enbart kvinnor. Männen var därmed underrepresenterade, vilket leder till 

att studiens resultat inte är överförbart på män som är närstående. Åldersfördelningen 

i båda fokusgrupperna var 30 till 60 år. Detta medför att det inte finns någon garanti 

att resultatet representerar åldersgruppen 18 till 29 år.     

Kvalitativ design samt att arbeta med fokusgrupper valdes för att svara mot studiens 

syfte, vilket både på förhand och nu i efterhand bedöms som ett lämpligt val. I denna 

studie lades fokus på erfarenheter vilket på bästa sätt fångas upp av kvalitativa 

metoder (Wibeck, 2010). Fokusgruppmetoden gav det djup och den kontext som 

behövdes för att fördjupa förståelsen för vad som ligger bakom närståendes tankar 

och erfarenheter. Att fokusgruppmetoden valdes kan betraktas som en fördel i den 

bemärkelsen att en fokusgruppsintervju anses vara summan av flera separata 

individuella intervjuer (Gill et al., 2008; McLafferty, 2004; Wibeck, 2010). Hade 

individuella intervjuer istället valts hade sannolikt antal deltagare blivit fyra. Med 

fokusgruppmetoden blev antalet deltagare det dubbla. En nackdel med 

fokusgruppmetoden ur forskningsetisk synvinkel, och som påverkar studiens 
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trovärdighet, var att vissa deltagare hade kännedom om varandra. Detta förekom i 

båda grupperna. Risken här var att de deltagarna som kände varandra skulle censurera 

sina erfarenheter i syfte att inte känna sig utelämnade (Gill et al., 2008; Wibeck, 

2010), dock var detta inte något som uppmärksammades under intervjuerna. 

Under båda intervjuerna förekom det att deltagarna diskuterade ämnen som 

egentligen inte var kopplade till studiens syfte att göra men som upplevdes som 

viktiga av deltagarna. En del av deltagarna valde att berätta om sina allmänna 

erfarenheter av VPV utan att nödvändigtvis ha fokus på delaktighet i beslut. I dessa 

situationer upplevdes det svårt att föra tillbaka diskussionen till syftet utan att styra 

samtalet för mycket. För att deltagarna inte skulle uppleva att de hade "fel svar" 

väntades deras berättelser ut innan intervjuaren återförde diskussionen mot syftet med 

hjälp av intervjuguiden. Det faktum att andra ämnen diskuterades kan bero på att 

intervjufrågorna inte var tillräckligt tydliga. Kanske missförstod deltagarna vilket 

område som var relevant vilket resulterade i diskussion av andra ämnen? En annan 

orsak kan vara att deltagarna ansåg att andra ämnen var viktigare att diskutera. Enligt 

Gill et al. (2008) är det av vikt att rekrytera deltagare som är intresserade av det ämne 

som avser att diskuteras. Något annat som blev tydligt under intervjuerna var att 

relativt stor del av tiden upptogs av att diskutera negativa erfarenheter som deltagarna 

hade. Positiva erfarenheter nämndes, men passerades snabbt. Detta kan delvis bero på 

att erfarenheterna faktiskt överlag var negativa, men även att deltagarnas positiva 

erfarenheter inte kändes lika angelägna att samtala om. Kanske hade deltagarna en 

bild av att studiens syfte var att uppmärksamma vuxenpsykiatrins negativa sidor i 

syfte att kartlägga områden som behövde förändring. Ett annat perspektiv kan vara att 

deltagarna kände behov av att prata om alla svåra situationer med andra som haft 

liknande erfarenheter i syfte att ventilera. Kanske behövde de prata om sorgen av att 

vara närstående till en person som inte mår bra. 

Den valda analysmetoden, kvalitativ innehållsanalys, har fokus på opartiska 

tolkningar av intervjumaterialet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). En fördel 

med analysmetoden är att den inte enbart baseras på den text som utgörs av en 

berättelse, utan hänsyn tas även till deltagarens historia och livsvillkor (ibid.). Av den 

anledningen samlades sociodemografiska uppgifter in med hjälp av ett 

bakgrundformulär (bilaga E). Något som försvårade analysprocessen var att 

transkribering av den andra intervjun blev försenad vilket resulterade i att den första 

intervjun analyserades färdigt innan analys av den andra påbörjades. Svårigheten här 

var att göra en opartisk tolkning när subteman redan hade bildats under första 

analysen. Den risk som förekom i samband med detta var att man omedvetet skulle 

anpassa texten till de subteman som redan hade analyserats fram. För att 

säkerhetsställa att värdefull information inte skulle gås miste och för att inte 

förutfattade meningar ska styra analysen var båda studenterna involverade i alla 

analyssteg samtidigt som varje steg diskuterades med handledare innan nästa togs. 

Alanysprocessen präglades av kontinuerlig avstämning och justering av analysstegen i 

syfte att kunna uppnå samstämmighet. Detta förhållningssätt i en analysprocess anses 
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öka reliabiliteten samt minskar risken för att förutfattade meningar ska påverka 

analysen (Wibeck, 2010). Analysprocessen underlättades också av anteckningar som 

fördes under intervjuerna. Dessa anteckningar var även till fördel ur en 

forskningsetisk synvinkel då det på ett enklare sätt hade gått att ta bort delar som är 

kopplade till en enskild deltagare om önskan om att avbryta deltagande förekom. 

Resultatdiskussion 

Resultatet antyder att det finns en tydlig önskan hos närstående att få vara mer 

delaktiga i beslut inom psykiatrisk vård. Deltagarnas uppfattning är att de är en viktig 

men i många fall underutnyttjad resurs och menar att deras medverkan är 

betydelsefull, inte bara för patienten, utan även för den egna livskvaliteten och 

känslan av att kunna påverka sin egen situation. Deltagarna uttryckte en känsla av att 

vara utlämnade och maktlösa inför vården vilket enligt Harris (2001) påverkar 

livskvaliteten i det avseendet att det ökar risken för depression. Något som gång på 

gång uttrycktes under intervjuerna var en frustration och vanmakt inför känslan av att 

inte bli lyssnade till trots att man anser sig vara den som känner patienten bäst. 

Deltagarna återkom ofta till situationer och händelser där de upplevt sig exkluderade 

från planering och uppföljning i den psykiatriska vården, och hur det i sin tur 

genererat negativa konsekvenser för såväl patienten som för dem själva. Detta verkar 

överensstämma med det som Tambuyzer och Van Audenhove (2013) kommer fram 

till; att närståendes delaktighet i beslut värdesätts i högre grad av de närstående själva 

och patienten än av vårdpersonal. Flera av studiens deltagare var övertygade om att 

deras engagemang och arbetsinsats är en förutsättning för att patienten ska medverka i 

eller ta emot vården överhuvudtaget. Enligt Phil Barkers omvårdnadsteori och 

tidvattenmodellen har patienten själv den viktigaste rollen i sin återhämtningsprocess 

samtidigt som han eller hon även är i behov av stöd i syfte att sätta igång och 

upprätthålla denna process (Barker, 2001). Barker (2001) menar att fokus i den 

psykiatriska omvårdnaden inte bör vara på hur patienten bör leva, utan snarare på det 

stöd som patienten anser sig behöva för att leva ett gott liv. Studiens resultat visar att 

närstående är ett viktigt, och i många fall det enda, stödet som patienten har. Det är de 

närstående om håller reda på tider, möten, mediciner och står för den dagliga 

omvårdnaden. Enligt studien gjord av Lakeman (2008) anser patienter att närståendes 

delaktighet och stöd är nödvändigt för bibehållande av psykisk hälsa. 

Flera av de närstående hade erfarenheter av att de är välkomna i samarbetet med 

vården när det finns ett behov av deras hjälp, men att de lika snabbt glöms bort eller 

utestängs när hjälpen inte längre behövs. Intressant är att denna erfarenhet hos 

flertalet av studiens deltagare står i diametral kontrast till den betydande mängd 

forskning som visar att vårdpersonal strävar efter att få ta del av, och värdesätter, 

närståendes uppfattning och erfarenheter eftersom de anses vara viktiga att ta hänsyn 

till i vården av patienten (Benzein, et al., 2008; Chong, et al., 2013a; Goodwin & 

Happell, 2006; Lakeman, 2008; Piippo & Altonen, 2008). Weimand et al. (2013) visar 

att psykiatrisjuksköterskor inser vikten av att involvera närstående men ändå avstår 
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från att göra det, och detta är också erfarenheten hos studiens deltagare. Denna 

diskrepans mellan vårdpersonalens målsättning och deltagarnas upplevda verklighet 

är lika tydlig som svår att förstå. Om nu vårdpersonalen strävar efter och värdesätter 

en hög grad av delaktighet från närstående hur kommer det då sig att de närstående 

har erfarenheter av motsatsen? Är det så att vårdpersonalen har viljan men inte 

kunskapen, erfarenheten eller resurserna? Weidmand et al. (2013) visar att 

vårdpersonal upplever tidsbrist och avsaknad av fungerande rutiner kring involvering 

av närstående.  

Det har enligt närståendes erfarenheter funnits tillfällen då patienten inte vill eller kan 

medverka till närståendes delaktighet. Oviljan anses kunna vara ett symtom på 

psykisk ohälsa eller bero på en oförmåga att fatta beslut och konsekvensen av det blir 

att vården hänvisar till sekretessen. Deltagarna i studien anser att de inte sällan blir 

felaktigt utestängda med hänvisning till sekretess och menar att vårdpersonal 

överanvänder begreppet för sin egen bekvämlighets skull. Problematiken 

uppmärksammas av Cleary et al. (2006) som i sin forskning beskriver hur närstående 

uppfattar att personal gömmer sig bakom vårdens regelverk för att slippa samarbeta. 

Samtidigt anser psykiatrisjuksköterskan att närstående ibland har orealistiska 

förväntningar på vården samt att det är svårt att möta både närståendes och patientens 

krav utan att göra den ena parten missnöjd (Goodwin & Happell, 2006). Majoriteten 

av närstående som deltagit i denna studie har haft erfarenheter där de blivit bemötta 

som om de vore besvärliga och krävande, och upplever att vårdpersonal undviker 

dem. Kan det vara så att närståendes upplevelse av att vårdpersonalen har en negativ 

syn på dem beror på svårigheten att hitta en balans mellan att vårda patienten och 

involvera den närstående? Forskning visar att psykiatrisjuksköterskorna anser att 

deras skyldighet att vårda patienten är viktigare än att tillgodose den närståendes 

behov trots att de anses vara viktiga (Goodwin & Happell, 2006).  

Ett genuint intresse från psykiatrisjuksköterskan samt en vilja att diskutera behandling 

och planering är avgörande för att närstående ska kunna vara delaktiga (Chong, et al., 

2013b). I Phil Barkers tidvattenmodell är relationer avgörande för god omvårdnad 

(Barker, 2001). Han menar att psykiatrisk omvårdnad ska utgöras av ett samspel 

mellan vårdpersonal, patient och närstående där alla parter är delaktiga och har lika 

värde. Psykiatrisjuksköterskan behöver alltså bygga upp goda relationer och vara 

genuint intresserad för att kunna uppnå positiva resultat i den psykiatriska 

omvårdnaden (ibid.). Enligt studiens resultat och tidigare forskning verkar det vara 

svårt för psykiatrisjuksköterskan att bibehålla en god relation till både den närstående 

och patienten särskilt när parterna har olika behov och förväntningar (Goodwin & 

Happell, 2006) vilket kan vara en bidragande faktor i att deltagarnas erfarenheter 

mestadels var negativa. 

Var går gränsen mellan att värna om patientens självbestämmande och närståendes 

önskan om delaktighet? Vad händer när patientens förmåga att bestämma över sig 

själv och sitt liv är påverkad av akut psykisk ohälsa? I många fall kan det vara så att 

patienten faktiskt skulle gynnas av att ha sin närstående involverad men inte inser 
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detta och därmed inte ger sitt medgivande. I studien gjord av Goodwin och Happell 

(2006) beskrivs dilemmat när patienten inte har förmågan att förmedla viktig 

information till vårdpersonalen vilket kan leda till att felaktiga beslut fattas. En 

deltagare berättade hur hennes anhörig tenderade att bli misstänksam och se henne 

som ett hot när han insjuknade vilket därmed resulterade att hon inte fick vara 

delaktig i vården. Detta i sin tur resulterade i att patienten hamnade i en situation där 

han riskerade vräkning då han inte hade någon som höll ordning. Deltagarna i studien 

betonar också att patientens brist på vilja till närståendes delaktighet inte sällan 

handlar om hur personalen lägger fram frågan om den och att ett ytterligare hinder för 

delaktighet är att man frågar patienten efter nytt medgivande vid varje ny kontakt. Att 

lyfta frågan om närståendes delaktighet ur ett mer positivt perspektiv skulle sannolikt 

leda till att patienten i en större grad väljer att godkänna närståendes deltagande. En 

studie av Chong et al (2013b) visar att ett gott samarbete som gynnar alla parter är 

beroende av hur vårdpersonal ser på närståendes delaktighet och i vilken grad de 

uppmuntrar den, vilket även studiens deltagare är övertygade om. 

Konklusion och implikation 

Studiens resultat antyder att förutsättningen och möjligheten för delaktighet i beslut 

påverkas av indirekta faktorer som tar plats innan den närstående ens hinner komma 

till en situation där beslutsfattande sker. Bland annat blir närståendes delaktighet 

möjlig bara under förutsättning att den närstående själv, vården och patienten önskar, 

efterfrågar och godkänner detta. Även vårdpersonalens förhållningssätt och attityd 

gentemot närstående påverkar graden av delaktighet då närståendes deltagande inte 

alltid vare sig efterfrågas eller uppskattas samt i de fall de betraktas som besvärliga 

och krävande. Att få lov att påverka beslut som fattas inom den psykiatriska vården 

upplevs inte vara självklart och det råder tveksamhet kring i vilken grad närståendes 

synpunkter vägs i beslutsfattandet. Studien visar att närståendes delaktighet bidrar till 

att patientens medverkan i vården stärks genom att de samordnar och håller kontakten 

med vården. Vidare framkommer det att närståendes möjlighet till delaktighet 

försvåras av otillräcklig information, bristande tillgänglighet, bristande kontinuitet i 

vårdkontakter samt bristande tillgång till eget stöd. Närstående betonar även vikten av 

samarbete mellan vårdgrannar, patienten och de närstående och menar att 

förutsättningarna för deras delaktighet försämras markant när detta samarbete brister.  

Det finns ett värde av att utföra en fullskalig studie med samma eller liknande metod 

som använts i denna pilotstudie. En fullskalig studie skulle sannolikt generera mer 

kunskap om ovannämnda områden vilken kan användas i syfte att uppnå en högre 

grad av delaktighet från närstående. Att psykiatrisjuksköterskan får kunskap om dessa 

områden kan bidra till en ökad medvetenhet kring närståendeperspektivet samt ökad 

kunskap kring hur hon bör arbeta för att involvera närstående på bästa sätt. Särskilt 

intressant vore att vidare undersöka den paradox som framtonar i tidigare forskning 

men motsägs i resultatet; att psykiatrisjuksköterskor och övrig vårdpersonal uppger att 

de strävar efter att involvera närstående i vården samtidigt som de närstående i denna 
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studie uppger att de sällan blir inbjudna till delaktighet i beslut. Här behövs ytterligare 

forskning för att förstå vad som brister och hur förbättring av samarbete och 

kommunikation mellan patienten, sjuksköterskan och närstående ska uppnås. Denna 

kunskap kan i sin tur bidra till utvecklingen av psykiatrisk omvårdnad där närstående 

har en mer aktiv roll. 
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Bilaga A: Informationsbrev, ordförande 

Informationsbrev till Dig som är Ordförande på närstående- och brukarföreningen gällande studien: 

”Närståendes erfarenhet av delaktighet i beslut inom psykiatrisk vård”   

Bakgrund och syfte 

Att få vara delaktig i beslut som rör ens dagliga livssituation kan ses som en självklarhet för de flesta 

människor. Men för personer som drabbats av långvarig psykisk ohälsa och deras närstående kan detta 

dock vara problematiskt. Vi är intresserade av att lära oss mer om hur delaktighet kan främjas vad 

gäller beslut rörande vård och stöd för personer med psykiskt ohälsa. Syftet med studien är att belysa 

närståendes erfarenheter av delaktighet i beslut inom psykiatrisk vård.  De närstående utgör i många 

fall en stor del av patientens liv och det kan gynna såväl patient, närstående och vårdpersonalen att hon 

eller han får en ökad delaktighet i vården. Denna studie ingår i ett större projekt om delat 

beslutsfattande eller ”shared decision making” (SDM). Studien utgör också en del av ett 

magisterarbete och är ett led i studenternas utbildning till specialistsjuksköterskor inom psykiatri vid 

Högskolan i Halmstad.  

Förfrågan om deltagande 

Vi vill tillfråga medlemmar i din förening som är närstående till en person som lider av långvarig 

psykisk ohälsa och som har erfarenhet av vård och service från psykiatrin att delta i en denna studie.  

Hur går studien till? 

Deltagande i studien innebär det att den närstående kommer att bli intervjuad i grupp tillsammans med 

3-10 andra närstående. Intervjun kommer att ta ungefär 1-2 timmar i anspråk och kommer att 

genomföras av de två studenterna. Intervjun kommer att spelas in.  

Finns det några fördelar med att medverka i studien? 

Fördelarna med deltagande i studien är att du får en möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i 

likartad situation. I förlängningen skulle studien kunna bidra till att sjukvården, genom ökad kunskap 

och förståelse för närståendes situation, bättre kan inkludera närstående i vården av individer med 

psykisk ohälsa.   

Hantering av data och sekretess 

Den inspelade intervjun kommer att förvaras inlåsta på en plats där inga obehöriga kan ta del av dem.  

Materialet från intervjun och personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

ingen information kommer att kunna spåras till deltagaren. Endast forskarna i projektet har tillgång till 

materialet. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultaten från intervjun kommer att publiceras på det digitala veteskapliga arkivet (DiVA). Som 

tidigare nämnt ingår detta projekt i ett större projekt(SDM) vilket innebär att resultatet från intervjun 



       

 

 

även kan komma att användas i en större studie som eventuellt kommer att publiceras i en vetenskaplig 

tidskrift. 

Frivillighet 

Medverkan är naturligtvis helt frivillig och bygger på samtycke till att medverka. Deltagaren har rätt 

att när som helst avbryta intervjun utan att ge något skäl till detta, och det kommer inte på något sätt att 

påverka deltagarens eller deltagarens närståendes pågående eller eventuellt kommande vård- och 

stödinsatser.  

Om du har några frågor eller vill veta mer, maila eller ring gärna till någon av oss ansvariga: 

Vänliga hälsningar  

Andrea Jovanovic                                     Maria Brander 

Student                                                      Student 

Högskolan i Halmstad                              Högskolan i Halmstad         

Tel: 076-5565838                                      Tel: 073-3085217 

Mail: jovanovic.a@hotmail.com             Mail: mariabrander@hotmail.com                                

Patrik Dahlqvist Jönsson      

Forskningshuvudman och klinisk lektor    

Tel: 0703-20 66 51 

FoUU Region Halland          

  



       

 

 

Informerat samtycke till som är ordförande för föreningen vars medlemmar kommer att delta i studien: 

”Närståendes erfarenhet av delaktighet i beslut inom psykiatrisk vård”  

  

Jag,_____________________________________________________________ 

(textat namn)  

intygar härmed att jag har fått skriftlig information om ovan rubricerade studie och ger mitt 

godkännande till att medlemmar i min förening kontaktas för förfrågan om deltagande i studien.  

  

_____________________________________________ 

Ort, datum 

_____________________________________________ 

Underskrift 

_____________________________________________ 

Telefonnummer  

  

Jag bekräftar att jag i utsänt material har förklarat syftet med studien samt vad medverkan som 

forskningsperson i studien innebär och hur personuppgifter kommer att behandlas. 

  

Datum:                                                     ________________________________________ 

  

Forskningsledarens signatur:                   ________________________________________ 

Textat namn:                           Patrik Dahlqvist Jönsson 

 Klinisk lektor 

 Tel: 0703-20 66 51 

 FoUU Region Halland 

  



       

 

 

 Bilaga B: Informationsblad 

 

Just nu pågår ett Forskningsprojekt om 

Närståendes delaktighet vid beslutsfattande i samband med vård och stödinsatser 

Vi önskar komma i kontakt med Dig som är närstående till person med egna erfarenheter av att behöva 

vård och stödinsatser för en psykisk funktionsnedsättning. 

Syftet med projektet är att belysa vad det innebär för närstående till person med långvariga 

psykisk funktionsnedsättning att vara delaktig i beslut om vård och stöd. Genom 

fokusgruppsintervjuer (3-10 personer/grupp) önskar vi lära oss mer om och förstå hur vi på ett bättre 

sätt ska kunna utveckla delat beslutsfattande i vården. 

Intervjun beräknas ta 1-2 timmar i anspråk. Den som väljer att delta i studien har rätt att få 

reseersättning samt en timersättning för den tid intervjun tar i anspråk. Medverkan är naturligtvis helt 

frivillig. 

Projekt görs via Högskolan i Halmstad och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser 

vid Lunds Universitet  

Har Du frågor eller funderingar kring projektet är Du även välkommen att kontakta oss för vidare 

information. 

Vänligen 

Andrea Jovanovic                                   Maria Brander 
Student                                                     Student 

Högskolan i Halmstad                              Högskolan i Halmstad         

Tel: 076-556 58 38                                     Tel: 073-308 52 17 

Mail: jovanovic.a@hotmail.comMail: mariabrander@hotmail.com  

  

Patrik Dahlqvist Jönsson   
Klinisk lektor                                              

FoUU Region Halland                                

Tel: 0703-20 66 51     

 

 

 

 



       

 

 

Bilaga C: Informationsbrev, närstående                                     

Informationsbrev till Dig som är Närstående till en person som drabbats av långvarig psykisk ohälsa 

och har erfarenhet av psykiatrisk vård, gällande studien: ”Närståendes erfarenhet av delaktighet i 

beslut inom psykiatrisk vård”   

Bakgrund och syfte 

Att få vara delaktig i beslut som rör ens dagliga livssituation kan ses som en självklarhet för de flesta 

människor. Men för personer som drabbats av långvarig psykisk ohälsa och deras närstående kan detta 

dock vara problematiskt. Vi är intresserade av att lära oss mer om hur delaktighet kan främjas vad 

gäller beslut rörande vård och stöd för personer med psykiskt ohälsa. Syftet med studien är att belysa 

närståendes erfarenheter av delaktighet i beslut inom psykiatrisk vård.  De närstående utgör i många 

fall en stor del av patientens liv och det kan gynna såväl patient, närstående och vårdpersonalen att hon 

eller han får en ökad delaktighet i vården. Denna studie ingår i ett större projekt om delat 

beslutsfattande eller ”shared decision making” (SDM). Studien utgör också en del av ett 

magisterarbete och är ett led i studenternas utbildning till specialistsjuksköterskor inom psykiatri vid 

Högskolan i Halmstad. 

Förfrågan om deltagande 

Vi vill tillfråga Dig som är närstående till en person som lider av långvarig psykisk ohälsa och som har 

erfarenhet av vård och service från psykiatrin att delta i en denna studie. Du skall vara över 18 år. 

Hur går studien till? 

Om Du väljer att delta i studien innebär det att du kommer bli intervjuad i grupp tillsammans med 5-10 

andra närstående. Intervjun kommer att ta ungefär 1-2 timmar i anspråk och kommer att genomföras av 

de två studenterna. Intervjun kommer att spelas in. Om Du är intresserad av att delta kommer Du att 

kontaktas på telefon av oss inom några dagar. Därefter kan tid och plats för intervjun bestämmas.  

Finns det några fördelar med att medverka i studien? 

Fördelarna med deltagande i studien är att Du får en möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i 

likartad situation. I förlängningen skulle studien kunna bidra till att sjukvården, genom ökad kunskap 

och förståelse för närståendes situation, bättre kan inkludera närstående i vården av individer med 

psykisk ohälsa.  

  

  



       

 

 

Hantering av data och sekretess 

Den inspelade intervjun kommer att förvaras inlåsta på en plats där inga obehöriga kan ta del av dem.  

Materialet från intervjun och personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

ingen information kommer att kunna spåras till Dig som person. Endast forskarna i projektet har 

tillgång till materialet.  

Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultaten från intervjun kommer att publiceras på det digitala veteskapliga arkivet (DiVA). Som 

tidigare nämnt ingår detta projekt i ett större projekt (SDM) vilket innebär att resultatet från intervjun 

även kan komma att användas i en större studie som eventuellt kommer att publiceras i en vetenskaplig 

tidskrift. 

Frivillighet 

Din medverkan är naturligtvis helt frivillig och bygger på samtycke till att medverka. Du har rätt att 

när som helst avbryta intervjun utan att ge något skäl till detta, och det kommer inte på något sätt att 

påverka Dina eller Din närståendes pågående eller eventuellt kommande vård- och stödinsatser.  

  

Om du har några frågor eller vill veta mer, maila eller ring gärna till någon av oss ansvariga: 

Vänliga hälsningar  

Andrea Jovanovic                                     Maria Brander                    

Student                                                     Student 

 Högskolan i Halmstad                              Högskolan i Halmstad         

Tel: 076-556 58 38                                     Tel: 073-308 52 17 

 Mail: jovanovic.a@hotmail.com  Mail: mariabrander@hotmail.com                      

Patrik Dahlqvist Jönsson      

Forskningshuvudman och klinisk lektor    

Tel: 0703-20 66 51 

 FoUU Region Halland      



       

 

 

Informerat samtycke till deltagande i studien: Närståendes erfarenhet av delaktighet i beslut inom 

psykiatrisk vård”   

  

Jag,_____________________________________________________________ 

(textat namn) 

intygar härmed att jag har fått skriftlig information om ovan rubricerade studie och ger mitt 

godkännande till att delta i studien. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag 

när som helst utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar min vård. 

  

_____________________________________________ 

Ort, datum 

_____________________________________________ 

Underskrift 

_____________________________________________ 

Telefonnummer  

Jag bekräftar att jag i utsänt material har förklarat syftet med studien samt vad medverkan som 

forskningsperson i studien innebär och hur personuppgifter kommer att behandlas. 

  

Datum:                                                     ________________________________________ 

  

Forskningsledarens signatur:                   ________________________________________ 

Textat namn:                                                                  Patrik Dahlqvist Jönsson 

                                                                  Klinisk lektor  

                                                                 Tel: 0703-20 66 51 

                                                                  FoUU Region Halland 

  



       

 

 

Bilaga D: Agenda för intervju 

Agenda för intervju 

1.      Tacka för intresse och välkomna 

2.      Presentation av oss och våra roller 

3.      Beskriv vad en fokusgrupp innebär 

4.      Beskriv syftet 

5.      Informera om anonymitet – dela ut samtyckesformulär 

6.      Dela ut bakgrundsformulär 

7.      Observatör gör ritning av rummet 

8.      Deltagarnas presentation 

9.      Uppmärksamma bandspelare och syftet med denna 

10.  Informera om ersättning 

11.  Uppskattad tid 

12.  Starta intervju 

13.  Avsluta 



       

 

 

Bilaga E: Bakgrundsformulär 

Bakgrundsuppgifter 
 

 
Klientnummer: ………………….                     Datum: ……………………. 

 
 

 

Sociala bakgrundsuppgifter  
Kön:  
1 [  ] Man   

2 [  ] Kvinna 

 

Ålder:   .......... 

Civilstånd:1 [  ] Ej gift  Samboendeform: 1 [  ] Ensam 

      2 [  ] Gift   2 [  ] Partner 

      3 [  ] Skild    3 [  ] Föräldrar 

      4 [  ] Änka/änkling   4 [  ] Annan 

                                  

Vilken?..................................................... 

    

Antal barn:…………..       
   

Bostadssit*.1 [  ] Villa  Utbildning: 1 [  ] Grundskola   

2 [  ] Egen lägenhet    2 [  ] Gymnasium 

       2 [  ]  Lägenhet    2 [  ]  Gymnasium 

       3 [  ] Andra hand/inneboende   3 [  ] Högskola/universitet 

       4 [  ] Boende med stöd     

       5 [  ] Utan fast bostad  

       6 [  ] Annan           

     

Arbets-      1 [  ] Lönearbete/Företag             

situation*: 2 [  ] Skyddat arbete      

      3 [  ] Arbetslös      

      4 [  ] Studerande     

      5 [  ] Hemmafru/man      

      6 [  ] Sjukbidrag/Pension/Aktivitetsers.         

     

* Uppgiften skall gälla den situation som dominerat de senaste 6 månaderna. 

Relation till närstående med personlig erfarenhet av psykiatrisk vård till följd av psykisk 

funktionsnedsättning:.................................................................. 

Hur länge har Du haft kontakt med psykiatrin som närstående till någon med psykisk 

funktionsnedsättning:…………………………………………... 

Diagnos/Psykisk funktionsnedsättning:…………………………………………. 

  



       

 

 

Bilaga F: Intervjuguide 

Intervjuguide                                                                             

 

Övergripande öppen fråga: 

 Utifrån era erfarenheter – vad innebär det för er som närstående att få vara delaktiga i beslut i 

den psykiatriska vården? 

  

Följdfrågor kommer fokusera på teman som omfattar möjligheter, behov av kunskap och information 

samt förberedelser för att, som närstående, kunna vara delaktig i att fatta beslut rörande närståendes 

vård och livssituation. 

 Kan du ge något exempel på dina erfarenheter av delaktighet i beslut? 

 Hur hade du velat bli involverad i den psykiatriska vården? 

 Vad hade du behövt för att kunna engagera dig gällande din närståendes vård och behandling? 

 Vad hade möjliggjort ett gemensamt beslutsfattande mellan dig, din närstående och 

behandlaren? 

 Vilken kunskap och information hade du behövt för att kunna fatta välgrundade beslut? 

 Hur önskar du att kunskap och information presenterats? 

 Hur hade förberedande aktiviteter kunnat utformas för att du skulle fått möjlighet att reflektera 

över frågor som du ville ställa till din närståendes behandlare vid möten? 

 Hur hade du kunnat förbereda frågor inför mötet med behandlaren? 

  

Intervjuaren kommer också att använda sig av utforskande frågor som: 

”Hur tänker du då?” 

”Kan du berätta mer om…!” 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Maria Brander 45 år. Arbetar som
sjuksköterska på en vuxenpsykiatrisk
slutenvårdsavdelning i Varberg.

Andrea Jovanovic 28 år. Arbetar som
sjuksköterska på en vuxenpsykiatrisk
öppenvårdsmottagning i Borås


