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Sammanfattning 

Det kan vara svårt att vara närstående till någon som drabbas av psykisk ohälsa. En 

psykos kännetecknas av förvriden verklighetsuppfattning med vanförställningar och 

hallucinationer. Den vanligaste orsaken till insjuknande i psykos är schizofreni. Varje 

år insjuknar cirka 1000 personer i schizofreni och ungefär det dubbla i en kortvarig 

psykos. Syftet med denna pilotstudie var att beskriva upplevelse av sjuksköterskans 

bemötande av närstående vid ett första insjuknande i psykossjukdom. En kvalitativ 

metod med induktiv ansats användes. Fyra intervjuer med närstående genomfördes. I 

resultat framkom att upplevelsen av sjuksköterskans bemötande var bristfällig för en 

del men för andra tillfredsställande. Resultatet visade att informanterna saknade 

information från sjuksköterskan och att det är viktigt med emotionellt stöd för de 



närstående. Det framkom önskemål om mer personcentrerad vård där sjuksköterskan 

ser den enskilde individen. De närstående uppgav ett behov att bli sedda och 

delaktiga.  Konklusionen visar att verksamheten behöver se över hur information 

förmedlas till närstående inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan bör få tid och 

utrymme för att bedriva personcentrerad vård även i mötet med närstående. Vidare 

forskning skulle kunna ge fördjupad kunskap om vad närstående behöver för att 

uppleva sjuksköterskans bemötande tillfredsställande. 
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Abstract 

It can be difficult to be related to someone who suffers from mental illness. A 

psychosis characterized by a distorted perception of reality with delusion and 

hallucinations. The most common cause of psychosis is schizophrenia. Each year 

about 1,000 people diagnosed with schizophrenia and about twice in a brief 

psychosis. The purpose of this pilot study was to describe family caregiver’s 

experience of nurse’s encounter at a first-time psychosis. A qualitative method with 

an inductive approach was used. The results showed that the experience of the nurse's 

response was inadequate for some but for others satisfactory. The results showed that 

the informants had no information from the nurse and the importance of emotional 

support for the close relatives. 



 

 

There were requests for more person-centered care where the nurse saw the 

individual. The family caregivers stated a need to be seen and involved. The 

conclusion shows that the healthcare needs to look at how information is conveyed to 

family caregivers in healthcare. The nurse should be given time and space to conduct 

person-centered care also in the meeting with family caregivers. Further research 

could provide in-depth knowledge of what the close relatives need to experience the 

nurse's attitude as optimal and satisfying.  
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Inledning 

Det kan vara svårt att vara närstående till en människa som lider av psykisk ohälsa 

(Hedelin, 2006). Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763) är målet att 

bedriva god vård på lika villkor till alla människor. Vården ska vara lättillgänglig och 

bygga på patientens integritet och autonomi. Psykiatrisjuksköterskan ska i sitt arbete 

tillvarata närståendes erfarenheter, lyssna på närståendes behov och mål i planeringen 

och vården som bedrivs. Psykiatrisjuksköterskan ska dessutom tillgodose närståendes 

behov av information och rådgivning (Psykiatriska riksföreningen & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

En psykos kännetecknas ofta av förvriden verklighetsuppfattning med symtom som 

exempelvis vanföreställningar och hallucinationer (Jarbin, Lindström & Msghina, 

2014; Levander, 2007). Orsaken till ett psykosinsjuknande är olika, det kan ha en 

organisk orsak som till exempel infektion eller tumör (Jarbin et al., 2014). Andra 

orsaker är mani, depression, autismspektrumstörning, posttraumatisk stress, drogutlöst 

psykos eller psykossjukdom. Den vanligaste orsaken till insjuknande i psykos är 

psykossjukdomen schizofreni, cirka 1000 personer insjuknar årligen i schizofreni och 

cirka det dubbla i en kortvarig psykos. Ett vårddygn kostar cirka 5000 kr vilket 

innebär att en vårdtid på en månad kan kosta upp mot 150 000 kr (Jarbin et al., 2014).  

 

Det kan vara belastande för de närstående när patienten bara har dem som stöd 

(Rydenlund, 2014). Istället för att den närstående inger hopp kan den närstående 

förmedla hopplöshet. Närstående behöver förstå patienten och vad det innebär att leva 

med psykisk ohälsa för att själva kunna hantera sin livssituation (ibid). I en studie 

framkom det att närstående till patienter som insjuknat i psykos första gången kände 

att de inte välkomnades som en resurs i vården av den drabbade (Wainwright, 

Glentworth, Haddock, Bentley, & Lobban, 2015). De upplevde även att den 

information de fick gällande sjukdom och behandling var otillräcklig. Närstående till 

personer med psykossjukdom upplevde inte tillräckligt med stöd från psykiatrin, de 

fick istället stöd från intresseföreningen för schizofreni (Blomgren-Mannerheim, 

Hellström-Muhli & Siouta, 2016). De närstående ansåg även att samspelet mellan 

sjuksköterskan och dem själva inte var jämlik. De ansåg sig vara i behov av mer stöd, 

information och kunskap än vad som erbjöds (ibid). Vidare beskrivs det att forskning 

inom området finns men det finns ett behov av ytterligare studier då det framkommer 

brister i närståendes upplevelser av delaktighet (Wainwright et al., 2015).  
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Bakgrund  

Den första psykosen bryter i regel ut i övre tonåren då personen ofta fortfarande bor 

med sina föräldrar (Lobban et al., 2011). Patienter som insjuknar i psykos första 

gången behöver familjens stöd i lika hög grad som de behöver professionell vård 

(Moe, Kvig, Brinchmann & Brinchmann, 2012).  

Ett problem som belyses är patientens möjlighet att begära sekretess (Jankovic et al., 

2011; McCann, Lubman & Clark, 2011). Närstående upplever svårigheter när deras 

myndiga barn kan neka dem information, de utestängs från möjlighet till delaktighet 

(Rusner, 2014). De närstående har då svårt att få information och därmed känna sig 

delaktiga i vården. Närstående upplever det även som ett hinder att deras information 

om patienten till sjuksköterskan dokumenteras (Jankovic et al., 2011). De närstående 

är rädda att relationen till patienten kan skadas då detta kan uppfattas som att de går 

bakom ryggen på patienten. Sjuksköterskan kan med stöd av överläkare besluta att 

bryta sekretessen, detta får endast göras om det är högst rimligt att det hjälper 

patienten (SFS 2009: 400). Närstående har ofta viktig information att ge om patienten 

och utifrån detta kan fortsatt god vård bedrivas (McCann et al., 2011). Närstående 

upplever en stor stress av att bo tillsammans med någon som lider av psykisk ohälsa 

(Chan, 2011).  Psykossjukdom skapar ångest för den närstående, speciellt vid det 

första insjuknandet (Jankovic et al., 2011; Lobban et al., 2011). I en studie beskrivs att 

närstående i stor utsträckning känner en stor lättnad när deras närstående tas in för 

sluten psykiatrisk vård (Jankovic et al., 2011). Detta samtidigt som de även kan känna 

ängslan och skam inför det faktum att de inte orkar ha sin närstående hemma längre.   

Psykos  

Psykos beskrivs som ett fenomenologiskt-psykologiskt begrepp (Cullberg, 2005). 

Någon biologisk markör finns inte. Den kliniska bedömningen visar om en psykos 

föreligger (Rahm & Flyckt, 2013). Skattningsskalor kan vara ett verktyg då biologiska 

markörer saknas, detta i syfte att komplettera den psykiatriska undersökningen. För att 

en psykos ska definieras som psykos krävs att det förekommer vanföreställningar 

(Cullberg, 2005; Rahm & Flyckt, 2013). En vanföreställning eller en hallucination 

kan vara det enda symtom patienten har på en psykos (Rahm & Flyckt, 2013). 

Hallucination betyder att patienten upplever ett sinnesintryck trots att det saknas yttre 

stimuli, det vanligaste intrycket är att höra röster. En vanföreställning betyder att 

patienten upplever världen omkring sig på ett felaktigt sätt och hanterar denna 

upplevelse på ett avvikande sätt. Den vanligaste upplevelsen är att patienten känner 

sig iakttagen och förföljd (ibid). Patientens perception är ofta korrekt, dock blir 

tolkningen fel (Cullberg, 2005). Då en patient för första gången insjuknar i en psykos 

är det rent av omöjligt att sätta en säker diagnos, istället går det att förhålla sig till tre 

olika sjukdomsförlopp. Den första är en snabbt uppseglande psykos med psykosocial 

stress som grund. Den andra är drogutlöst, med eller utan ärftlighetsfaktor och den 

tredje är en långsamt uppseglande psykos som leder till kronisk schizofreni (ibid).  
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Närstående  

Begreppet närstående avser i första hand familj eller annan nära anhörig. Föräldrar 

och syskon till patienten kan därför ses som närstående men det kan även innebära att 

bland annat registrerad partner och mor- och farföräldrar ingår i begreppet närstående 

(McCann et al., 2011; Socialstyrelsen, u.å). Sjuksköterskan är en viktig person i att 

öka närståendes delaktighet i omvårdnaden och hur närstående kan få stöd i sin 

hemmiljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Vidare beskrivs begreppet 

delaktighet som att vara involverad i ett socialt sammanhang och i beslut som berör 

någons liv. Patienten och dennes närstående ska vara de centrala i vården och i de 

beslut som fattas under vårdtiden (ibid). Föräldrar till barn som är vuxna och 

insjuknar tar sig an den roll de hade när barnet var yngre, de blir således mer 

omhändertagande, både känslomässigt och praktiskt (Sin, Moone & Newell, 2007).  

Rollen som förälder till ett barn som drabbats av psykos beskrivs som kaosartad 

(Cullberg, 2005). När symtomen på psykos hos den sjuke blir påtagliga känner sig 

föräldrarna hjälplösa i situationen, de har svårt att förstå vad som händer och vet ej 

hur de ska tackla situationen. Många föräldrar upplever att de inte får tillräckligt med 

respons från psykiatrin, att de inte blir tagna på allvar och att intresset för den sjuke är 

vagt. Föräldrarna undrar om de själva har skuld i det uppkomna beteendet, om 

uppfostran varit dålig (Cullberg, 2005; Nunstedt, Johansson & Gebremariam, 2014). I 

en studie framkom det att föräldrar till barn med psykisk ohälsa ofta upplever en 

emotionell stress och att de inte sällan skuldbelägger sig själva (Nunstedt et al., 2014).  

Närstående behöver stöd när deras anhöriga drabbas av psykisk ohälsa men 

sjuksköterskan ser patientens behov som det primära vilket kan leda till att den 

närstående förbises (Weimand, Sällström, Hall-Lord & Hedelin, 2013). Patienternas 

närstående är viktiga resurser då de besitter detaljkunskap kring patienten (Thorgren, 

2002). För att få allians med närstående krävs en regelbunden kontakt som gör det 

möjligt att samarbeta för att nå det gemensamma målet, patientens välmående. 

Närstående förväntar sig ofta mer information från sjuksköterskan än vad de erhåller 

(Sin et al., 2007). 

Bemötande 

Begreppet bemötande kan vara svårdefinierat, det beskrivs som ett begrepp som 

handlar om mottagande, uppträde och att visa respekt (Fossum, 2015). Föräldrar till 

psykiskt sjuka anser att det är viktigt att få stöd av sjuksköterskan under hela 

vårdtiden, för att i efterförloppet själv utgöra ett stöd till sin närstående (Nunstedt et 

al., 2014). Ett exempel på sådant stöd är att få information om hur de ska hantera sin 

närstående i hemmet. Att ge stöd och information är att bemöta (Fossum, 2015). 

Närstående behöver själva hjälp med att få copingstrategier till att hantera sin egen 

kris i den uppkomna situationen (Sin et al,. 2007). Det ingår i sjuksköterskans 

profession att med ett pedagogiskt förhållningsätt ge information och undervisa 

närstående (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Det är viktigt att sjuksköterskan 
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kan se det individuella behovet hos den närstående exempelvis genom att träffa den 

närstående för att samtala om patienten och dennes sjukdom (Sin et al., 2007). 

Transparent kommunikation är en viktig del i relationen mellan patient, närstående 

och vårdpersonal (Rusner, 2014). Det är av betydelse att skapa en miljö som är öppen. 

Om närstående är informerade och delaktiga ger det goda förutsättningar för en jämlik 

relation mellan närstående och patient. Vården ska erbjuda en plats för samtal som ger 

dem trygghet och där samtalet förs med öppenhet (ibid). Vidare beskrivs 

problematiken med att den som har en psykisk ohälsa alltid kommer i första hand och 

den närstående i andra hand. Vården har ett ansvar i att hjälpa den närstående fenom 

att initiera trygga mötesplatser där den närstående och den sjuke kan samtala om 

upplevelser och behov.  

Föräldrar som tillåts vara delaktiga i vården känner sig sedda och den informationen 

de erhåller leder till ökad kunskap (Nunstedt et al., 2014). De uppskattar även att 

kunna prata av sig hos sjuksköterskan. Samtalen mellan sjuksköterska och närstående 

blir bättre då sjuksköterskan kan ge känslomässigt stöd i samband med att information 

ges (Sin et al., 2007). 

Teoretisk referensram 

Phil Barkers omvårdnadsteori inkluderar tidvattensmodellen som passar pilotstudien 

bra då den inriktar sig på psykiatrisk omvårdnad (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012) . 

Tidvatten är liksom en människas psykiska mående, under ständig förändring. 

Tidvattensmodellens viktigaste perspektiv är att lyssna till individen, att människans 

berättelse är av stor betydelse för att kunna förstå. Det är sjuksköterskans uppgift att 

ha en ärlig nyfikenhet för individens mående och historia. Sjuksköterskan ska hjälpa 

individen att öka förståelsen för det psykiska måendet och att det psykiska måendet 

ständigt förändras. Sjuksköterskans förståelse för människans livsvärld är avgörande i 

tillfrisknandet. Omvårdnad innebär att finnas till för individen, sjuksköterskan hjälper 

individen att ta tillbaka kontrollen av sitt liv. Enligt Barker finns det ett par 

grundantaganden i hans teori, bland annat att det finns psykiska behov och att 

omvårdnad är ett sätt att möta dessa behov. Modellen utgår från ett holistiskt synsätt 

där hela människan syns. Varje människa äger sin egen historia. Förändring är det 

enda som är bestående och att ingenting är för evigt (Barker & Buchanan-Barker, 

2007; Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). 

Psykiatrisk omvårdnad innebär att hjälpa människor med psykisk ohälsa att få en 

känsla av att ha kontroll över sitt liv (Psykiatriska riksföreningen & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Att utifrån sin livssituation och sina levnadsvillkor 

uppnå hälsa. Den psykiatriska omvårdnaden ska utgå från att alla människor har 

förmågan att utvecklas. Människor som lider av psykisk ohälsa har rätt till god och 

kvalitativ vård (ibid).  
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Problemformulering 

Att möta närstående till patienter som insjuknat i psykos första gången är vanligt 

förekommande i sjuksköterskans arbete. Om upplevelsen av bemötandet är 

otillfredsställande för den närstående kan det skada förtroendet för sjukvården och 

skapa en otrygghet hos denne. Det är av intresse att få fördjupad kunskap om hur 

närstående upplever sjuksköterskans bemötande. Detta för att fånga upp vad de anser 

som positivt respektive negativt i bemötandet och utifrån detta kan studien användas i 

förbättringsarbete kring bemötandet av närstående vid förstagångsinsjuknande i 

psykossjukdom.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av sjuksköterskans bemötande av 

närstående vid ett första insjuknande i psykossjukdom. 

Metod 

Design 

En kvalitativ metod med en induktiv ansats har använts i denna pilotstudie. Kvalitativ 

metod användes då metoden belyser människors upplevelse av en situation eller 

verklighet. Induktiv ansats har använts då den utgår från en förutsättningslös analys 

av data. I en kvalitativ studie förutsätts det att människor uppfattar verkligheten på 

olika vis, att det inte finns en sanning (Olsson & Sörensen, 2007).  

Urval      

Inklusionskriterierna för att medverka i studien var att de som intervjuades skulle vara 

närstående till patienter som insjuknat i psykos de senaste två åren och vårdats i 

slutenvården eller i öppenvården. I studien innefattar begreppet närstående en 

familjemedlem såsom syskon, partner eller föräldrar till patienten. Studenterna har i 

studien intervjuat fyra informanter. Samtliga uppfyller kriterierna för att delta i 

studien då de antingen var förälder eller partner till den som insjuknat. I pilotstudien 

deltog en man och tre kvinnor. Åldern på informanterna sträcker sig mellan trettio till 

femtio år, detta faller inom inklusionskriterierna för deltagande. Fyra olika personers 

upplevelser kan ge en god bild av sammanfattningen i upplevelsen av sjuksköterskans 

bemötande till de närstående. Mindre än fyra informanter anser studenterna inte kan 

ge ett tillförlitligt resultat. Tre informanter är föräldrar till den som drabbats av psykos 

och en är sammanboende partner. Två av informanterna har själva sökt upp 

studenterna då de önskade delta i studien. En informant kontaktades av kurator i ett 

första led med frågeställning om deltagande för att sedan kontaktas av studenterna. En 

informant tillfrågades om deltagande av psykiatrisjuksköterska inom öppenvården 

och kontaktades därefter av studenterna.  Exklusionskriterierna är att informanten inte 

får vara under 18 år. 
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Datainsamling 

Pilotstudien har utförts genom ostrukturerad intervju. Ostrukturerad intervju använder 

sig av öppna frågor med relevanta följdfrågor som passar till en kvalitativ studie 

(Malterud, 2014; Olsson & Sörensen, 2007). Sammanlagt fyra intervjuer 

genomfördes. Samtliga intervjuer gjordes i informanternas hem. Intervjuerna gjordes 

enskilt med varje informant och med en av studenterna. Studenterna hade ingen 

kännedom om den närståendes anhörig, det vill säga den personen som insjuknat i 

psykos. Det är av vikt att skapa en miljö med samarbetsvilligt klimat mellan 

personerna, där den som intervjuas känner sig sedd (Olsson & Sörensen, 2007). 

Vidare beskrivs att rummet där intervjun sker som viktig, det ska vara ett rum där 

deltagaren känner sig trygg, att ingen utomstående kan höra vad som sägs och där 

exempelvis telefoner eller andra ljud inte stör (ibid). Samtliga informanter har själva 

fått bestämma plats för vart intervjun skulle hållas, de har alla valt sitt eget hem. 

Intervjuerna tog mellan fyrtio minuter och upp till två timmar, hela intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas. 

Den inledande frågan i intervjun var ”Hur upplevde du sjuksköterskans bemötande?”, 

sedan ställdes relevanta följdfrågor, som exempelvis ” Var det något du upplevde som 

positivt respektive negativt i mötet med sjuksköterskan?”.  

Dataanalys      

Materialet bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys. Först transkriberas 

intervjuer som innebär att materialet skrivs ner ordagrant. Den transkriberade texten 

lästes igenom flera gånger av båda studenterna.  Studenterna har valt att inte 

transkribera och analysera de delar i intervjuerna där den närstående avviker från 

ämnet. Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade till syftet. De 

meningsbärande enheterna kondenserades vilket innebär att texten kortades ner men 

behöll kärnan av innehållet och blev på så vis mer lätthanterlig. De kondenserade 

meningsenheterna kodades för att hitta skillnader och likheter. Därefter grupperades 

koderna och tre kategorier framträdde, att bli sedd, att få information och att få 

emotionellt stöd, vilket utgjorde resultatet (Granheim & Lundman, 2004).  

Etiska överväganden 

 

Studenterna var vid studiens start medvetna om att det fanns en risk att den närstående 

kunde uppleva det som känslomässigt påfrestande att få förfrågan om att medverka i 

studien. Det var därför av stor vikt att information lämnades både skriftligt och 

muntligt så att den närstående fick möjlighet att ställa frågor och få svar gällande 

deltagandet. Det kunde även innebära en psykisk påfrestning att samtala om en 

situation som gäller en sjuk närstående, därför var det viktigt att deltagaren fick tid på 

sig och möjlighet att svara på frågorna i en lugn miljö. Det finns en risk att den person 

som informanten är närstående till kan ställa sig frågande till studien vilket 
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studenterna varit medvetna om. Då studiens syfte var att beskriva närståendes 

upplevelse har studenterna valt att inte tillfråga informantens anhörig, det vill säga 

den som var sjuk om samtycke. Personen som är sjuk är inte i fokus för denna 

pilotstudie och deltar inte heller i pilotstudien. 

Många närstående upplever ett första insjuknande som turbulent och som krisartat. En 

positiv aspekt med studien är att den närstående som deltagit har fått en chans att 

bearbeta det som hänt och att få prata av sig om sina upplevelser. Det är även viktigt 

att närstående till patienter får göra sin röst hörd då även de är i behov av stöd från 

hälso- och sjukvården. Att detta har skett tillsammans med en sjuksköterska som 

besitter stor kunskap om såväl psykossjukdom och krishantering är en fördel. 

Under studien har föreskrivna etiska regler för forskning på människor tillämpats 

vilket bland annat innebär att informerat samtycke lämnas av deltagarna och att 

studien måste godkännas av en forskningsetisk kommitté (World Medical 

Association, 2014). Samtliga informanter informerades om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som så önskar kan välja att avbryta sin medverkan. Informationen gavs 

både muntligt och skriftligt av kurator eller sjuksköterska innan informanterna gav sitt 

informerade samtycke skriftligt. Samtliga informanter är informerade om att det 

insamlade materialet behandlas konfidentiellt. All insamlad data förvaras i ett låst 

arkiv och kommer efter att studien avslutats förstöras enligt gällande riktlinjer. Innan 

studien påbörjades skickades ansökan till lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan 

i Halmstad för tillstånd att utföra studien. Etikansökan är godkänd med diarienummer 

UI 2015/390. Verksamhetschefen för psykiatrin i Halland har också tillfrågats och 

godkänt att studien genomförs.   

 

Resultat 

Resultatet är baserat på fyra informanters berättelser som framkommit i intervjuer. 

När dessa intervjuer analyserades framträdde tre kategorier, vilka presenteras i 

resultatet som ”att bli sedd”, ”att få information” och ”att få emotionellt stöd”. 

Resultatet visar att de närstående behöver få information, emotionellt stöd och bli 

sedda för att uppleva ett tillfredställande bemötande.  

Att bli sedd 

Bemötandet av sjuksköterskan på psykiatriska akutmottagningen beskrevs av de 

närstående som bristfällig då det kändes som att de inte blev tagna på allvar. De 

närstående kände inte att sjuksköterskan såg dem eller patienten som enskilda 

individer utan uppfattade mötet som att det gick på rutin. De kände inte att 

sjuksköterskan såg dem som unika individer. Det berättas av de närstående att det 

kändes som att sjuksköterskan fanns runt omkring men var inte närvarande och gav 
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inte heller någon respons vid de närståendes försök till att få uppmärksamhet vilket 

medförde att bemötandet från sjuksköterskan kändes bristfälligt. 

”De frågade standardfrågor fast det inte alls var passande, de måste ju kunna se när 

vissa frågor och undersökningar inte är okej”. 

Det framkom även att de närstående upplevde att tidsbrist hos sjuksköterskan var ett 

problem, att de inte blev sedda på grund av underbemanning. Det framkom i 

intervjuerna att bemötandet av en sjuksköterska i öppenvården var bra, de närstående 

fick ett stort förtroende för sjuksköterskan. De närstående beskrev delvis det motsatta 

i mötet med sjuksköterskan inom slutenvården, de uppfattade bemötandet som 

bristfälligt. 

I motsatsen till det bristfälliga bemötandet framkom även att sjuksköterskan inom 

slutenvården ingav ett starkt förtroende. Bemötandet av sjuksköterskan på 

akutmottagningen beskrivs av de närstående som professionellt. Detta förtroende 

skapades då sjuksköterskan berättade om patientens resultat från en provtagning som 

gjordes i samband med inläggning. De närstående uppfattade detta som ett övertramp 

av tystnadsplikten samtidigt som tacksamheten tog överhanden och på så vis skapades 

ett förtroende. En upplevelse de närstående beskriver är att sjuksköterskan såg dem 

som en central person och de närstående blev inte förbisedda. Detta stärkte känslan av 

ett gott bemötande från sjuksköterskan.  

”Jag blev tagen på allvar, sjuksköterskan kändes professionell och kunnig”. 

Det framkom under samtliga intervjuer att sjuksköterskans bemötande på olika vis 

hade betydelse. De närstående belyste specifikt att bemötandet hade stor betydelse för 

den fortsatta kontakten mellan dem och sjuksköterskan, det beskrevs som att det 

första mötet med sjuksköterskan satte prägel på det fortsatta förtroendet dem emellan. 

De framkom i intervjuer att sjuksköterskans bemötande var präglat av stress och att de 

fortsättningsvis inte tyckte det var någon idé att försöka ta kontakt. De valde då att 

istället prata med skötare vid kommande besök på avdelningen.  

”Att bli sedd som anhörig är så otroligt viktigt”.  

Att få information 

Bristfällig information upplevdes av de närstående som ett problem i bemötandet av 

sjuksköterskan. De närstående uppgav att de fick för lite information om 

sjukdomstillståndet, medicinering och behandling. De fick själva söka efter 

information till exempel genom internet. Informanterna berättade att de fick en 

broschyr av en sjuksköterska men hade föredragit ett personligt samtal. Det framkom 

även att den information som gavs var av stor vikt, trots att sekretess bröts och det 
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beskrevs som värdefullt av de närstående. När patienten lämnat samtycke till att 

sjuksköterskan fick kontakta de närstående för information, gavs möjlighet för de 

närstående att lämna information om patienten och detta skapade trygghet då de 

närstående känner patienten bäst. De närstående beskrev att det upplevde att 

sjuksköterskan inte tyckte de behövde så mycket information från personalen 

eftersom de var med sin närstående på avdelningen så mycket då deras närstående var 

inlagd i slutenvården. I verkligheten var det tvärt om, de saknade att inte få 

information.  

”Ja, om man ska se något positivt så kan jag ju säga att just det att de bröt 

sekretessen och gav information ändå, det var positivt, det kändes väldigt bra.” 

De närstående berättar om en anhörig som flyttades mellan tre olika avdelningar och 

inte förrän på den tredje och sista tog sig sjuksköterskan tid till att förklara vad för 

sorts psykos det handlade om och hur behandling, tillfrisknande och så vidare såg ut. 

Den uteblivna informationen ansågs kunna bero på att den nya avdelningen trodde att 

den tidigare avdelningen lämnat information. Information om de mediciner deras 

närstående fick efterlystes, fokus var på eventuella biverkningar och om det kunde 

skapa ytterligare lidande för deras närstående. De närstående upplevde det som att de 

fick jaga personalen på avdelningen för att få information och tyckte inte att de fått 

någon information förutom när den närstående skrevs ut från slutenvården. 

Informationen handlade bara om vad de som närstående skulle göra om patienten blev 

försämrad i sitt mående.  

De närstående berättar att detta var första gången som de sett sin närstående så sjuk, 

därför fanns ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om tillståndet. De närstående 

uppgav att de varken hade kunskap om psykossjukdom eller om psykisk ohälsa och 

därför behövdes det mycket information. I det akuta läget fick de närstående 

information inledningsvis, men tycker sig i efterhand behövt mer. 

Att få emotionellt stöd 

De närstående beskriver att de blev tillfrågade av sjuksköterskan om de erbjudits 

någon form av stöd. Det efterfrågades anhörigstöd, vilket sjuksköterskan skulle 

undersöka men detta uteblev. I samband med detta kände de närstående en besvikelse 

över att sjusköterskan inte erbjöd mer stöd i samband med utskrivning från 

slutenvården. Sjuksköterskans stöd från öppenvården var mycket bra uppgav de 

närstående, de upplevde det som att det var första gången de blev sedda och hörda. De 

kände att det var ett stort stöd för dem att alltid ha någon att ringa. 

Anhörigstöd erbjöds i öppenvården till de närstående vilket var uppskattat men 

väntetiden var lång. Det berättades att det fanns brister i öppenvården under 

sommaren och att det inte fanns resurser just då. Sjuksköterskan i öppenvården gav 

bra stöd när kontakten väl blev av. De närstående uppger att det kändes akut. 
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Upplevelsen av att ens närstående insjuknar i en psykos beskrivs som en kris och att 

stöd var viktigt. De närstående berättar också att trots att det gått en tid efter att allt 

började så behövs det emotionellt stöd i form av anhörigstöd än idag.   

Ett problem som belyses av de närstående var att personalen på en avdelning inte bar 

arbetskläder, det var då svårt för de närstående till patienten att veta vart de kunde 

söka stöd. I ett av fallen var patienten inlagd i slutenvården och hade drabbats av 

psykos för första gången vilket skapade stor oro och behovet av stöd kändes stort.  

”Ja, det var ju lite konstigt också, att vi som föräldrar inte blev mer involverade i det, 

hon skrevs ju hem till oss”. 

Sjuksköterskans bemötande ansågs vara opersonligt av de närstående. Sjuksköterskan 

kunde inte se situationen som unik. De närstående uppfattade situationen som en kris 

och något som aldrig tidigare upplevts medan sjuksköterskan möter situationen 

dagligen och upplevelsen var att sjuksköterskan inte hade någon förståelse för de 

närståendes oro.  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Informanterna blev tillfrågade om att delta i pilotstudien, en av de tillfrågade valde att 

inte medverka vilket ses som ett bortfall. Resterande tillfrågade tackade ja till 

deltagande. Studenterna anser att bortfallet inte har påverkat studien då målet var att 

intervjua fyra närstående och målet kunde uppnås. En kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats användes i studien då det ansågs vara mest lämpligt i relation till 

syftet som var att undersöka närståendes upplevelser. Kvalitativa metoder används 

ofta vid forskning inom omvårdnad då de grundas på data från berättelser (Granheim 

& Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Det som är viktigt att tänka på är att det kan 

finnas olika meningar och tolkningar vilket kan ifrågasätta trovärdigheten av 

resultatet. Resultatet presenteras som kategorier vilka svarar till syftet och under 

kategorierna förekommer citat vilket stärker trovärdigheten i pilotstudien (Polit & 

Beck, 2012). Allt insamlat material granskades av båda studenterna enskilt för att 

sedan gemensamt bearbetas vilket kan ses som en styrka då det ökar validiteten. 

Under analysen uppkom både diskussion och reflektion mellan studenterna och 

handledaren vilket ses som betydelsefullt eftersom handledaren är en utomstående 

som är insatt i området och därmed ökar tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). Då 

båda studenterna har klinisk erfarenhet inom området kunde adekvata frågor ställas 

under intervjuerna vilket ses som en styrka i pilotstudien. I denna studie presenteras 

fyra informanters upplevelser vilket anses vara för få för att kunna överföras på en 

större population. Om vidare forskning i ämnet blir aktuellt kan denna studie ligga till 

grund för en mer fullskalig studie och således ska denna studie ses som en pilotstudie. 

Studenterna valde att begränsa vilka närstående som skulle ingå i pilotstudien det vill 
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säga föräldrar och partners. Ett varierat urval av närstående kan ses som en styrka då 

det i resultatet visar olika typer av närståendes upplevelse. Inför en större studie kan 

inklusionskriterierna om att insjuknandet skulle skett för senast två år med fördel 

ändras i syfte att finna fler informanter.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att informanterna upplevt både bra och dåligt bemötande. I 

öppenvården upplevdes bemötandet som tillfredsställande där förtroende skapades. I 

slutenvården ansågs sjuksköterskans bemötande ha en del brister såsom tidsbrist och 

en känsla av att som närstående inte bli tagen på allvar. Enligt tidvattenmodellen är 

sjuksköterskans förståelse för människans livsvärld avgörande för tillfrisknande, 

modellen utgår från ett holistiskt synsätt vilket innebär att hela människan blir sedd. 

(Barker & Buchanan-Barker, 2007; Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). 

Sjuksköterskan ska se den enskilde individens behov (Sin et al., 2007). 

Tidvattensmodellen skulle kunna användas i mötet med närstående då modellen 

poängterar vikten av se varje människas situation och historia. Modellen kan vara ett 

bra verktyg för psykiatrisjuksköterskan att använda sig av i sitt bemötande av 

närstående, exempelvis genom att sjuksköterskan tar sig tid att tala med den 

närstående och lyssna till dennes upplevelser och reflektioner. Utifrån det som 

framkom i resultatet skulle ett tätare sammarbete mellan öppenvård och slutenvård ses 

som en förbättring i arbetet med att säkerställa individuellt anpassat stöd. 

I studiens resultat framkom det att information hade stor betydelse för informanternas 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande. I resultatet beskrivs det att utebliven 

information upplevdes som problematisk. Den uteblivna informationen ledde till att 

närstående själva fick söka information. Det upplevdes som viktigt att få muntlig 

information och inte skriftligt som exempelvis broschyrer. Psykiatrisjuksköterskan 

ska tillgodose närståendes behov av information, stöd och kunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska genom pedagogiskt förhållningssätt 

för undervisning, information och rådgivning stödja både närstående och patienten. 

Sjuksköterskan kan ge information genom broschyrer men att sjuksköterskan även 

kan bjuda in till ett personligt möte med de närstående (Hedelin, 2006). Resultatet i 

denna pilotstudie visar att det enligt informanterna vore mer fördelaktigt och att 

föredra att få information genom ett personligt möte. Det finns även en risk med att 

närstående själva söker information då den som är sökbar på exempelvis internet inte 

alltid är tillförlitlig.  

I resultatet framkom att det var bra att sekretess till viss del bröts, att det gav de 

närstående en möjlighet till information. Det finns studier som visar att sekretessen 

ofta ses som ett problem av de närstående då det begränsar delaktigheten i vården, 

som att bli sedd och få information (Jankovic et al., 2011; McCann, Lubman & Clark, 

2011). Närstående upplever ibland att lagen om sekretess försvårar möjligheten till 

delaktighet och planering av vården som sedan även kan påverka den närståendes liv 
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(Rusner, 2014). Resultatet i studien påvisade att det var av vikt för de närstående att 

känna sig delaktiga i vården. Detta kan styrkas genom en studie som beskriver att 

närstående som är delaktiga och får information om vården känner sig 

uppmärksammade (Nunstedts et al., 2014). Närstående har kunskap om patienten och 

de närstående är därmed en viktig resurs för patienten (Thorgren, 2002; Sin et al., 

2007). Ovanstående information kan anses vara en viktig kunskap för 

psykiatrisjuksköterskan, att använda närstående som en resurs för patienten vilket i 

sin tur kan leda till ökat välmående hos patienten.  

Resultatet visade även att brist på anhörigstöd upplevdes som ett problem, att 

uteblivet stöd upplevdes som en besvikelse. Det fanns dock informanter som 

upplevde bra stöd hos sjuksköterskan och att det innebar en känsla av att bli sedd och 

lyssnad på. Föräldrar till psykospatienter saknar ofta respons från sjukvården och de 

saknar känslan av att bli tagen på allvar (Cullberg, 2005; Wainwright et al., 2015). 

Tiden vid ett förstagångsinsjuknande i psykos beskrivs som jobbigt för de närstående 

(Cullberg, 2005). Om patienten själv tillåter bör närstående erbjudas och bjudas in till 

möte för att kunna ge sin syn på vad som hänt. Syftet är inte terapeutiskt utan en 

möjlighet att prata och på så vis minska oron och öka kommunikationen mellan 

familjemedlemmarna. Detta har ingen av informanterna som har erfarenhet av 

slutenvården erbjudits. Det finns en problematik med att föräldrar till personer som 

drabbats av psykisk ohälsa skuldbelägger sig själva vilket kan anses vara viktigt att få 

hjälp att bearbeta med stöd av sjuksköterskan (Cullberg, 2005; Nunstedt el al., 2014). 

Föräldrar beskriver att när deras vuxna barn insjuknade i psykos efterfrågade de en 

stödgrupp för att få träffa andra i liknande situation (Kapur, Hayes, Waddingham, 

Hillman, Deighton, & Midgley, 2014). För övrigt talade föräldrarna i studien om att 

de upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem, de hade svårt att få information 

och de efterfrågade även ett holistiskt synsätt. Även i studenternas pilotstudie 

framkommer att avsaknad av information och emotionellt stöd fanns i mötet med 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan uppleva etiska dilemman i mötet med närstående 

(Weimand et al., 2013). De upplever att deras främsta uppgift är att skapa en allians 

med patienten, inte med den närstående. Sjuksköterskan kan antingen välja att möta 

den närstående som en egen individ eller som en person i skuggan av patienten (ibid). 

Pilotstudien visar hur komplext mötet mellan närstående och sjuksköterskan kan 

upplevas. Närstående vill känna sig delaktiga och få information samtidigt som 

sjuksköterskan kan ställas inför etiska dilemman när dessa önskemål ska tillgodoses. I 

pilotstudien framkommer att närståendes behov inte mötts adekvat och detta 

framkommer även i andra studier (Blomgren-Mannerheim et al., 2016). 
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Konklusion och implikation 

Sjuksköterskan har kontakt med både patient och närstående och sjuksköterskan har 

en central och viktig roll i kontakten med närstående. 

Resultatet i pilotstudien visar att sjuksköterskans bemötande har betydelse för 

närstående. Emotionellt stöd och information var två delar i bemötandet som ansågs 

vara betydelsefullt för upplevelsen av sjuksköterskans bemötande. Pilotstudien visar 

att avsaknad och utebliven information från sjuksköterskan upplevdes som ett 

problem för de närstående. Det framkom i resultatet att det fanns upplevelse av både 

bra och dåligt bemötande av sjuksköterskan. Resultatet kan bidra till ökad kunskap 

om hur sjuksköterskans bemötande uppfattas och på så vis förbättra arbetet med 

närstående och bidra till kvalitetsförbättringar i vården. 

Det är viktigt att fortsätta forska inom området då närstående har en central och viktig 

del i patienternas liv. Närstående har ett behov av att bli sedda och delaktiga i den 

vård som bedrivs. Vidare forskning skulle kunna ge en fördjupad kunskap om vad 

närstående behöver för att uppleva sjuksköterskans bemötande som optimalt och 

tillfredsställande.  
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Information till verksamhetschef Kristina Öberg                                    Varberg 2015-04-13 

vid Psykiatriska kliniken, Sjukhuset i Varberg,  

Region Halland.                                                                           

Varberg 2015-04-13 

 

Jag, Veronica Haglund (Avd 23) och min kollega Linnea Kjellberg (PIVA) avser att under vår 

utbildning till specialistsjuksköterskor inom psykiatri, skriva vår magisteruppsats i form av en 

kvalitativ studie där syftet är att beskriva upplevelsen av psykiatrisjuksköterskans stöd för närstående 

vid ett första insjuknande i psykos. Att vara närstående till en människa som insjuknat i psykos är 

svårt. Sjuksköterskan har kontakt med både patient och närstående och sjusköterskan har en central 

och viktig roll i kontakten med närstående. Resultatet kan bidra till ökad kunskap om hur 

sjuksköterskans bemötande uppfattas och på så vis förbättra arbetet med närstående och därmed bidra 

till kvalitetsförbättringar i vården.  

Vi har som förhoppning att intervjua fyra närstående till patienter som insjuknat i psykos första 

gången. Vi vill med studien belysa de närståendes upplevelser av psykiatrisjuksköterskans bemötande i 

första hand, med tyngdpunkt på vilken form av stöd som sjuksköterskan erbjuder.  

Samtliga informanter kommer få ge sitt skriftliga samtycke till studien efter att de erhållit information 

om såväl studien i sig som att deras deltagande är frivilligt och att alla uppgifter kommer vara 

konfidentiella. Informanterna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan utan att det kommer 

påverka vidare kontakt med verksamheten. Studien kommer först efter granskning samt godkännande 
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av Högskolan i Halmstads lokala etikprövningsgrupp och efter godkännande av verksamhetschef att 

påbörjas.  

 

 

Med vänlig hälsning Veronica Haglund och Linnea Kjellberg. 

veronica.haglund@regionhalland.se 0340-481358 

linnea.kjellberg@regionhalland.se 0340-81848  

Högskolan i Halmstad, Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning psykiatri. 

Ansvarig handledare, Eva-Lena Einberg 035-167832, eva-lena.einberg@hh.se 
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Brev till deltagare. 

Förfrågan om deltagande i studien ” Närståendes upplevelser av psykiatrisjuksköterskans 

bemötande- vid förstagångsinsjuknande i psykos” 

 

Bakgrund och syfte 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som läser Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning psykiatri. Inom ramen för vår utbildning kommer vi genomföra en studie vars syfte är att 

belysa närståendes upplevelser av psykiatrisjuksköterskans bemötande vid ett förstagångsinsjuknande i 

psykos. 

 Att vara närstående till en människa som insjuknat i psykos är svårt. Sjuksköterskan har kontakt med 

både patient och närstående och sjusköterskan har en central och viktig roll i kontakten med 

närstående. Resultatet kan bidra till ökad kunskap om hur sjuksköterskans bemötande uppfattas och på 

så vis förbättra arbetet med närstående och därmed bidra till kvalitetsförbättringar i vården.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. Kunskapen från studien 

kan bidra till att förbättra bemötandet och stödet till närstående till personer som insjuknar i psykos. 

Förfrågan om deltagande 

Det är betydelsefullt att få ta del av dina erfarenheter för att få kunskap om närståendes upplevelser av 

psykiatrisjuksköterskans bemötande. Därför tillfrågas du om att medverka i denna studie.  

Deltagandet innebär att du kommer att bli intervjuad av en av oss efter överenskommelse om tid och 

plats. Du har rätt att när du vill avbryta din medverkan utan att ange några skäl till det. 
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Dina uppgifter är skyddade 

Alla uppgifter om dig och som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

Inget kommer skrivas i uppsatsen som kan kopplas till just er. Er medverkan och det ni berättar för oss 

skyddas under lagen om sekretess. Dina uppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen utom 

vi som intervjuar kan få tillgång till dem. Efter studiens slut kommer alla uppgifter att förstöras.   

Denna studie har genomgått en etisk granskning och är därmed godkänd att genomföras. 

 

Har ni några frågor eller funderingar, ring eller maila någon av oss.  

Studenter vid Högskolan i Halmstad. 

Veronica Haglund 0340-481358, veronica.haglund@regionhalland.se 

Linnea Kjellberg 0340-481848    linnea.kjellberg@regionhalland.se  

Ansvarig handledare. 

Eva-Lena Einberg, 035-167832,  eva-lena.einberg@hh.se  
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Samtyckesförklaring 

 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Närståendes upplevelser av psykiatrisjuksköterskans 

bemötande- vid förstagångsinsjuknande i psykos”. 

Jag har även tagit del av informationen om att studien är frivillig och att jag när som kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva ge förklaring till varför. 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien 

 

Ort, datum 

 

 

Underskrift 

 

 

Telefonnummer 

 

Veronica Haglund, Linnea Kjellberg och Eva-Lena Einberg. 
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