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Hela familjen påverkas när en familjemedlem har sjukdomen schizofreni. Det är en komplex 
sjukdom med många symtom som vanligtvis debuterar i 15-35 års ålder. Sjuksköterskans 
ansvarsområde är stort, bland annat ingår att kunna stödja och undervisa både patienten och 
dennes anhöriga. För att kunna uppfylla sitt ansvarsområde krävs att sjuksköterskan har 
förståelse för de anhörigas situation och upplevelser. Syftet med studien är att beskriva hur 
anhöriga till en patient med diagnosen schizofreni kan uppleva sjukdomen och dess inverkan 
på vardagen utifrån tidigare forskning. Studien är en litteraturöversikt av 12 vetenskapliga 
artiklar. Resultatet visar att familjen upplever en stor börda, oro och stress. De upplever också 
känslor som sorg och skuld men trots allt även känslor som hopp. Det beskrivs att det är långa 
väntetider till att få psykiatrisk vård samt att de anhöriga önskar få mer information och stöd 
från vårdpersonal. Resultatet kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskan för familjens 
upplevelser, känslor och behov. 
 



ABSTRACT 
 
Titel:             How the family of a patient with the diagnosis schizophrenia, could  
                                 experience the illness and its influence on their everyday-life  
  
Department:            School of Life Sciences. University of Skövde 
 
Course:            Thesis in nursing care 15 ECTS 
 
Author:            Arvidsson, Elisabeth; Fallgren, Charlotta  
  
Supervisor:            Andersson, Berit 
 
Pages:            20 
 
Month and year:      April 2008 
 
Keywords:            Schizophrenia, family, experience and care 
 
 
The diagnosis of schizophrenia has a direct effect on the family of the individual diagnosed. 
It’s a complex disease with several symptoms which generally debut in the ages between 15-
35.  The responsibilities of the nurses involve both support and information to both patient 
and close relatives. In order to fulfil these requirements the nurse must have an understanding 
of the affect the disease has, not only on the patient but also his or hers close family members. 
The aim of the study is, by using presently available research, to describe how the family of a 
patient with the diagnosis schizophrenia could experience the illness and its influence on their 
everyday-life. The result of a study of 12 scientific articles shows that the relatives experience 
great worry, stress and burden. They also experience feelings like sorrow and guilt, but still 
they feel hope. The study shows that there generally is a large waiting time for psychiatric 
care and that relatives desire for more direct information and support from health care 
professionals. The result can contribute to a nurses greater understanding of the relatives 
experiences, feelings and needs. 
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INTRODUKTION 

Mycket skrivs i massmedia om hur svårt det är att få hjälp när familjen till den psykiskt 
sjuke söker psykiatrisk vård, om att det inte finns tillräckligt med platser i vården och att 
familjen ofta känner sig hjälplösa. En sådan situation kan få till följd att den psykiskt sjuke 
personen begår brott, skadar sig själv eller andra under sitt sjukdomsskov. Det innebär inte 
bara tragedi för brottsoffren och deras familjer utan också för den sjuke och dennes familj. 
 
Den 20/6 2006 skrevs det om en 33-årig man med diagnosen schizofreni som hade huggit 
ihjäl en kvinna och skadat hennes make allvarligt. I artikeln stod det att 33-åringen sökt 
hjälp men ingen vård fått och att hans vänner försökt att hjälpa honom men att han då 
dragit sig undan dem (Aftonbladet, 2006). Den 24/2 2007 kunde man läsa om en 27-årig 
man som under en schizofren psykos knivhögg en liten pojke till döds (Aftonbladet, 
2007a). Samma man hade tre år tidigare tänt eld på sin mammas lägenhet i tron att han 
annars skulle begravas levande. Först då fick de hjälp trots att de sökt redan tidigare 
eftersom han betedde sig underligt och hade svårt att skilja på sjuka och friska tankar. Han 
blev tvångsvårdad under två års tid, därefter ansågs han vara så pass fungerande att han 
kunde skrivas ut. Detta skedde cirka två månader före den ödesdigra dagen då han mötte 
den lille pojken (Aftonbladet, 2007b). Tre dagar före knivmordet larmade mannens 
anhöriga den psykiatriska vårdavdelning där han vårdats eftersom han uppträdde nervöst, 
inte gick att tala med och dessutom hade en stor kniv liggande framme. Trots detta fick de 
inte den hjälp som behövdes (Aftonbladet, 2007c).  
 
Kvalitetsbrister i vården drabbar inte bara de sjuka utan även deras anhöriga lika hårt, de 
förväntas hjälpa till med omvårdnaden när de offentliga resurserna inte är tillräckliga. Ju 
större brister i vården desto större blir belastningen för de anhöriga, som i många fall 
kämpar på tills de själva blir vårdfall. Anhöriga och vänner tvingas ta hand om den sjukes 
psykoser så gott de kan, vilket kan vara skrämmande för alla inblandade (Moberg, 2005).  
 
Patienter som har sjukdomen schizofreni och deras anhöriga behöver kvalificerad 
omvårdnad från vårdpersonal bland annat för att minska de handikapp som sjukdomen för 
med sig samt lindra de symtom som skapar problem och upplevs plågsamma. De behöver 
stöd och hjälp för att kunna uppnå bästa möjliga livskvalitet (Løkensgard, 1997). 
Sjuksköterskor har ett stort ansvarområde som vårdpersonal. Det är sjuksköterskans 
uppgift att kunna undervisa samt stödja patienterna och deras anhöriga. Förmågan att 
kommunicera med patienter och deras anhöriga på ett respektfullt, lyhört och empatiskt 
sätt är av stor betydelse (Socialstyrelsen, 2005). Även Virginia Hendersons 
omvårdnadsteori om sjuksköterskans roll och metoder talar om ansvaret att hjälpa både 
sjuka och friska individer där deras egna resurser inte är tillräckliga. 

 
”The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the 
performance of those activities contributing to health or it’s recovery (or to 
peaceful death) that the person would perform unaided given the necessary 
strength, will or knowledge. And to do this in such a way as to help the 
individual gain independence as rapidly as possible.” (Henderson, 1997, s. 22).  
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Sjuksköterskor kan möta patienter med schizofreni och deras anhöriga även om de inte 
arbetar på en psykiatrisk vårdavdelning. Det är då betydelsefullt att de kan samarbeta med 
de anhöriga eftersom det i många fall är de som tar hand om den sjuke dagligen. För att 
kunna detta krävs en förståelse av sjuksköterskan för de anhörigas situation och 
upplevelser. Denna studie fokuserar därför på hur familjens upplevelser kan vara av 
sjukdomen och dess inverkan på vardagen, utifrån tidigare forskning. 

Sjukdomen Schizofreni 
Begreppet schizofreni kommer från de grekiska orden schizein, som betyder splittra/klyva 
och frén som betyder sinne. Symtomen på sjukdomen delas in i två grupper, positiva och 
negativa:  
 
De positiva symtomen är vanföreställningar, hallucinationer, katatoni och osamman-
hängande tal/beteende. Vanföreställningar kan vara att personen känner sig förföljd, tror 
sig få meddelanden uppifrån högre instanser via tv och så vidare. Hallucinationer kan 
bland annat innebära att personen tycker sig höra röster som kommenterar allt ifrån tankar 
till handlingar, tycker sig känna lukter som inte finns. Katatoni är ett påtagligt avvikande 
rörelsemönster från orörlighet till stelhet, egendomliga ställningar eller meningslösa 
överdrivna rörelser. Osammanhängande tal kan innebära att personen plötsligt byter 
samtalsämne, tappar tråden, svarar felaktigt eller att det bara blir ”ordsallad” när han/hon 
pratar, det vill säga att inget har något sammanhang. Ett osammanhängande beteende kan 
vara allt möjligt, från barnslighet till oväntad oro. Kanske klarar personen inte att äta en 
måltid, sköta sin hygien, klär sig i flera lager kläder mitt i sommaren, masturberar öppet, 
skriker åt folk de inte känner med mera. 
 
De negativa symtomen är begränsat känsloregister, minskad tankeaktivitet, minskat tal och 
minskat målinriktat beteende. Typiskt för personer med sjukdomen schizofreni är att de 
blir känslomässigt utslätade, de får då ett livlöst ansiktsuttryck med dålig ögonkontakt.  
 
Dessa symtom påverkar sånär relationer, arbete som studier. Symtomen utgör grund för 
indelning av sjukdomen i undergrupper: Paranoid typ, osammanhängande typ, kataton 
schizofreni, odifferentierad schizofreni och residualschizofreni. Sjukdomen kan framträda 
långsamt men också akut, detta sker vanligen mellan 15-35 års ålder. Orsaken till 
schizofreni är fortfarande inte klarlagd, bland annat har genetiska studier funnit att det 
finns gener som kodar för proteiner som är delaktiga i den sjukdomsalstrande processen 
(Allgulander, 2005). Internationell forskning har visat att cirka två tredjedelar av de som 
drabbas av allvarlig psykisk störning återhämtar sig (Socialstyrelsen, 2002). 
 
Patienter som har sjukdomen schizofreni och deras anhöriga behöver kvalificerad 
omvårdnad från vårdpersonal för att minska de handikapp som sjukdomen för med sig och 
lindra de symtom som skapar problem och upplevs plågsamma. Vårdpersonal ska stödja 
patienter och deras anhöriga samt arbeta för att patienterna ska uppnå bästa möjliga 
livskvalitet. Dessa mål gäller för omvårdnad och behandling av patienter, oavsett om 
patienterna bor hemma eller är inlagda på sjukhus eller vårdhem (Løkensgard, 1997).  
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Livsvärld 
När något granskas utifrån ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människors 
vardagsvärld och dagliga tillvaro. Det innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen 
så som den upplevs av människor. Livsvärlden är den levda världen, det är i den vi älskar, 
hatar, tycker, tänker, leker och arbetar (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Livsvärlden är människors inre värld och hur de upplever sin omvärld. I 
en intervju om schizofreni är det hur intervjupersonen upplever schizofreni i sin livsvärld 
som är det väsentliga. I en sådan studie är syftet att förstå och beskriva teman som 
intervjupersonen upplever och förhåller sig till (Olsson & Sörensen, 2001). Eftersom 
schizofreni ger den sjuke en helt annan bild av verkligheten än vad övriga människor erfar, 
följer här en kort beskrivning om vad sjukdomen kan innebära för den sjuke samt för de 
anhöriga utifrån deras livsvärldar. 

Den schizofrenisjukes livsvärld 
För personer med schizofreni kan livsvärlden se ut på många olika sätt. De kan ha svårt att 
få sitt inre i samklang med den yttre verkligheten. Det blir svårt för dem att skilja på vad 
som är verkligt och overkligt, de kan exempelvis känna sig förföljda, styrda av yttre krafter 
och höra röster som ger dem order att utföra handlingar. Märkliga syner kan dyka upp samt 
att människor och föremål kan förvrängas. Färger kan också förändras och bli till svart/vitt. 
De kan uppleva beröring fast de är ensamma. Uppleva att de har svårt att fullfölja sina 
tankar, att de klipps av mitt i en mening, och/eller att de har andras tankar i sin hjärna som 
stör på ett mycket plågsamt sätt. De kan också bli misstänksamma och ha svårt för att fatta 
beslut. De kan ha ”jagstörningar” som gör att de tror att de är en annan person, till exempel 
Jesus (Lejring & Ohlsson, 1995).  
 
En person med schizofreni har svårt att se helheten och kan fastna i detaljer på grund av 
uppmärksamhetsstörningar. Intrycken blir för många och kan upplevas som påträngande 
och hotande, därför drar den sjuke sig tillbaka in i sin egen värld. Detta kan innebära att 
den sjuke stannar hemma från skola eller arbete, vänder på dygnet och är uppe på natten 
när det är tyst och lugnt. Avskärmningen från omvärlden gör att den sjuke känner en 
ensamhet och ”utanförskap”. Det är ganska vanligt att de sjuka inte har någon 
sjukdomsinsikt utan att de istället upplever världen som ”galen” (Rydin, 1992). 

De anhörigas livsvärld 
I boken ”Vår son har schizofreni” (Ahnlund, Rosén & Lundin, 1999), beskrivs hur 
föräldrar känner sorg, irritation, samvetskval, resignation och hopplöshet. De känner 
maktlöshet över att de inte kan hjälpa sitt barn, ovisshet inför framtiden och vad som 
händer inom den sjuke. 
 
En pappa uttrycker sig: 
 

”Det finns alltid inom en. Lämnar en aldrig. Man funderar på om man gör 
tillräckligt och vad man skall hitta på för att hjälpa honom mer. Vart man skall 
vända sig. Man känner sig så maktlös och hopplös. Ett stort problem är, att 
han inte vill att vi skall blanda oss i hans liv. Hur skall man komma tillrätta 
med det hela? Man hoppas ju på att det skall finnas en lösning någonstans. Nu 
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går det ju ganska bra, men hur länge, tänker man. Risken är ju stor att han 
skall bli sämre igen och det är ju förfärligt jobbigt, att bara gå och vänta på, 
när det skall hända igen, utan att kunna göra något. Det tycker jag är så himla 
jobbigt. Just nu upplever jag det som jobbigt att inte veta, vart jag skall vända 
mig.” (a. a. s. 31) 

 
Hela familjen påverkas av att en familjemedlem har sjukdomen. Familjen kan tvingas 
begränsa sitt sociala liv. Att minska på umgänget med andra kan leda till att de känner sig 
ensamma och isolerade. En del anhöriga minskar även på fritidsaktiviteter och 
förvärvsarbete för att ”finnas till hand” vilket ytterligare bidrar till känslan av isolering 
(Rydin, 1992).  
 

”Det är vanligt att anhöriga plågas av oro och känslor av skuld, sorg, rädsla, 
vrede, frustration och utmattning. Alla dessa känslor, och vad de innebär, kan 
sammanfattas i termen ’familjebörda’.” (a. a. s. 74). 

Idag kan ordet familj innebära olika konstellationer, enligt Strömberg (1998) betyder  
familj bland annat de närmaste, de sina, anhöriga, barn, kärnfamilj eller storfamilj. 
Begreppet anhörig betyder släkting, närstående, familjemedlem eller anförvant (a. a.).
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PROBLEMFORMULERING 

Det kan idag upplevas som att det är svårt att få psykiatrisk vård i rätt tid i vårt samhälle. 
TV och massmedia rapporterar om psykiskt sjuka som begår brott och att de anhöriga 
upplever sig stå hjälplösa. Många gånger sägs det att förövaren har sjukdomen schizofreni 
och att familjerna känner att de inte får rätt hjälp, att den sjuke inte får rätt vård eller inte 
får någon vård alls. Det är nästan enbart då något brott har begåtts som det skrivs och talas 
om de anhörigas situation och upplevelser i massmedia. Dessa medier är inte alltid 
opartiska och sällan har korrekta efterforskningar gjorts, därför vet ingen hur verkligheten 
ser ut. Sjuksköterskor kan möta patienter med sjukdomen schizofreni och deras anhöriga 
även om de inte jobbar på en psykiatrisk vårdavdelning. Det är då av värde att kunna 
samarbeta med de anhöriga eftersom det i många fall är de som tar hand om den sjuke 
dagligen. För att uppfylla sitt ansvarsområde som sjuksköterska krävs såväl kunskap om 
samt förståelse för de anhörigas situation, varför det är viktigt att undersöka hur familjens 
upplevelser kan vara av sjukdomen schizofreni och dess inverkan på vardagen. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur familjen till en patient med diagnosen schizofreni 
kan uppleva sjukdomen och dess inverkan på vardagen, utifrån tidigare forskning. 

Frågeställning 
Hur upplever de anhöriga till personer med schizofreni sjukdomen och hur påverkas deras 
vardag? 
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METOD 

Denna studie är en litteraturöversikt vilket innebär att en sammanställning har gjorts av 
tidigare forskning, genom sökning och analys av vetenskapliga artiklar (Polit & Beck, 
2004).   

Datainsamlingsmetod, urval och analys 
Datainsamling gjordes enligt Polit och Becks (2004) flödesschema (figur 1).  
 
 
 

 

Figur 1. Fri översättning efter förlaga från Polit och Becks flödesschema för en 
litteraturstudie (a. a. s. 108). 
 
 
Först formulerades sökord utifrån studiens syfte för att därmed få fram lämpliga artiklar 
(figur 2). Därefter gjordes en artikelsökning i databasen CINAHL Ebesco och ett första 
urval av lämpliga artiklar gjordes, genom att läsa rubriker och abstrakt. Inför urvalet 
utformades några inklusionskriterier och exklusionskriterier.  
 
Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1995 och 2008, dels för att få fram det som är 
aktuellt och dels för att begränsa antalet artiklar. De skulle vara vetenskapliga, därför 
markerades ”Peer Reviewed”. Artiklarna skulle handla om familjens upplevelser och 
belysa ett omvårdnadsperspektiv. De skulle finnas i fulltext, därför markerades ”Linked 
Full Text”. 
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Exklusionskriterier 
Artiklar som enbart belyste ett sjuksköterske- och/eller patientperspektiv samt artiklar som 
var litteraturöversikter. 
 
Först användes sökordet schizophreni* för att finna artiklar inom rätt ämnesområde, denna 
sökning gav 1264 träffar, ny sökning med orden schizophreni* and famil* gav 198 träffar. 
Genom att sätta * vid sökordens slut fås alla böjelser av sökordet med. För att finna artiklar 
utifrån ett omvårdnadsperspektiv lades ytterligare ett ord till, sökningen blev då 
schizophreni* and famil* and nurs*. Sökningen gav fyra artiklar som uppfyllde kriterierna. 
Därefter söktes på orden schizophreni* and famil* and care*, denna gång hittades fler 
artiklar som uppfyllde kriterierna, inklusive de fyra artiklar från sökvägen innan. Av 85 
artiklar var det totalt 12 artiklar som slutligen uppfyllde kriterierna (bilaga 1). 
 
 
Databas Sökord Antal träffar 

 
CINAHL Ebesco schizophreni* 1264 

 
CINAHL Ebesco schizophreni* and famil* 198 

 
CINAHL Ebesco schizophreni* and famil* and nurs* 34 

CINAHL Ebesco schizophreni* and famil* and care* 85 
 

Figur 2. Presentation av sökväg med databas, sökord och antal träffar. 
 
De utvalda artiklarna granskades närmare, organiserades och analyserades noggrant (Polit 
& Beck, 2004). En kvalitativ analysmetod valdes för att se till det unika i situationer och 
händelser (Olsson & Sörensen, 2001). Artiklarna lästes enskilt flera gånger för att förstå 
helheten. Därefter diskuterades innehållet av båda författarna för att säkerställa att en 
förståelse uppnåtts. Artiklarna lästes på nytt gemensamt för att finna likheter som 
återkommande begrepp. Dessa begrepp ströks under och fördes ut i marginalerna och på så 
vis framkom teman (Polit & Beck, 2004). När artiklarna analyserades användes 
frågeställningar som: vad som sägs och vad innebörden är av detta (Olsson & Sörensen, 
2004). Hur upplever de anhöriga till personer med schizofreni sjukdomen och hur påverkas 
deras vardag? Till sist sammanställdes resultaten i olika teman (figur 3), som även 
redovisas i textform. 
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Etiska aspekter 
Etiska principer vid forskning, är bland annat att inte skada och att respektera människans 
värde och rättvisa (Polit & Beck, 2004). Eftersom studien gjordes i form av en översikt och 
bearbetning av publicerade vetenskapliga artiklar inom området utgår författarna ifrån att 
dessa etiska aspekter följts i de studerade artiklarna. Anledningen till detta är att det krävs 
ett godkännande från etisk kommitté för att få en artikel publicerad i en vårdvetenskaplig 
tidskrift (Olsson & Sörensen, 2001). Författare har en skyldighet att följa vissa riktlinjer 
som innebär att fusk, fabricering, plagiering och förvrängning i forskning inte ska 
förekomma (Medicinska forskningsrådet, 2000). 
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RESULTAT 

När artiklarna analyserades återfanns olika begrepp, vilka kom att utgöra teman. När ett 
begrepp berörts i en artikel har detta markerats med ett kryss i ett schema över 
identifierade teman (figur 3). Artikelnumren avser de nummer artiklarna tilldelades i bilaga 
1, Dessa användes även senare i texten som referensnummer. 
 

Figur 3. Schema över identifierade teman som beskriver familjens upplevelser. 

Hopplöshet, frustration och hjälplöshet 
Fäder kan i en studie räkna upp många olika krissituationer som skett både före och efter 
att diagnosen ställts, som till exempel att deras barn gått bärsärkargång i klassrummet. 
Krissituationerna som skett efter diagnostiseringen krävde ofta någon form av juridisk 
insats. För fäderna resulterar dessa krissituationer ofta i en enorm känsla av hopplöshet då 
de upprepas gång på gång (7). Syskon i familjen drabbas också, de blir åsidosatta för att 
det hela tiden är en ny kris att ta itu med. Förändringar av den sjukes personlighet är 
frustrerande för föräldrarna att bevittna, utan att de kan göra något. Frustration kan också 
vara kopplad till långa väntetider inom psykiatrin (5). Föräldrar uttrycker också en känsla 
av hjälplöshet när de säger: 
 

”You see them getting iller and iller and you can’t help them.” (a. a.  s. 157). 
 
“The worst thing about it is that you cannot see an solution. It’s just going to 
be an ongoing problem.” (a. a. s. 157). 

 

Artikel Hopplöshet 
frustration 
Hjälplöshet 

Börda Stress Skuld 
 

Oro 
Rädsla 

Stöd 
Kunskap 
Information 

Sorg 
Förlust 

Hopp Relation 

1  X   X X   X 

2 X X X X X X X   
3 X X  X X X   X 
4 X     X X X X 
5 X X X X X X X X X 
6  X   X     
7 X X X X X X X  X 
8  X   X X   X 
9      X   X 
10  X X  X X   X 
11   X   X   X 
12   X  X X    
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Krissituationer som upprepas gång på gång och som ofta kräver någon form av juridisk 
insats beskrivs av fäder med ord och fraser som hjälplöshet, ofattbara och med ”chock och 
misstro” (7).  Föräldrarna uttrycker också att de känner sig hjälplösa gentemot sitt barn 
med schizofreni, som vägrar att flytta till eget boende trots föräldrarnas önskan. En del 
föräldrar uttrycker att de har dåligt samvete gentemot sitt vuxna barn. De vill inte bli 
anklagade av samhället eller sitt barn för att vara ”dåliga föräldrar”, som kastar ut 
han/henne hemifrån trots sin sjukdom och behovet av föräldrarnas hjälp (3). 

Börda 
Att vårda en anhörig som har schizofreni är en betungande uppgift. De anhöriga upplever 
känslan av att inte veta hur de ska bete sig i olika situationer som svår. Det kan till exempel 
vara när den sjuke blir våldsam. Om den sjuke vänder på dygnet upplevdes det som en 
signifikant börda av de anhöriga (2). Många patienter förblir beroende av sina föräldrar, 
både känslomässigt och praktiskt. Speciellt mödrar beskriver detta som en kronisk börda 
där deras egna behov blir ouppfyllda. En mamma säger: 
 

”He is very close to us. That’s because of the illness. He now trusts us very 
much because we were the ones who cheered him up and helped him all the 
time. What many parents experience with their children of that age – K. is now 
23 – is that they slowly break loose, find friends or a girlfriend, and that they 
lead their own lives. With us, that just didn’t happen, or at least, only to a 
limited extent… He hasn’t broken free from us yet and that’s why we still feel 
burdened, because he’s like a young child you want help to get along in life.” 
(3, s. 608) 

 
Anhörig som vårdat sin sjuke familjemedlem med diagnosen schizofreni i mer än 10 år 
uttrycker att de har en större erfarenhet av bördan (6). Sådant som påverkar bördan för 
anhörigvårdaren är vilken undergrupp av diagnosen schizofreni patienten har och hur pass 
väl medicineringen är inställd. Även patientens deltagande i rehabiliteringsprogram och 
psykosociala funktion samt den tid som spenderas tillsammans med patienten kan avgöra 
hur stor bördan är för anhörigvårdaren. Till exempel ger väl inställd medicinering lägre 
börda. Har patienten paranoid typ av schizofreni samt om anhörigvårdaren tillbringar 
mycket tid med patienten blir bördan högre. Däremot säger vare sig ålder, kön och 
utbildningsnivå hos anhörigvårdaren eller antalet familjemedlemmar något om den 
upplevda bördan (1). Att möta patienternas behov kan reducera anhörigvårdarens börda 
(10). I en artikel beskrivs att sjuksköterskor utbildats i att stödja anhöriga som vårdar sin 
sjuka familjemedlem. Efter utbildningen upplever de anhöriga att sjuksköterskorna därmed 
fick en medvetenhet om hur de anhörigas liv ser ut, vad deras problem är och hur stor 
börda de har. De anhöriga upplever även att sjuksköterskorna efter utbildningen lyssnar 
mer på dem och att det är skönt att ha någon att prata med som förstår dem (8). 
 
Schizofreni är en kostsam sjukdom, dels för den sjuke själv men även för dennes familj. 
Människor med schizofreni har ofta svårt för att ta hand om sin ekonomi. Föräldrar 
beskriver att de personligen får betala för dyra tandläkarräkningar, dyra telefonräkningar, 
städning av lägenhet efter att deras sjuka barn blivit avhyst. De förlorar även inkomster för 
den tid de är tvungna att stanna hemma från arbetet för att hjälpa sitt sjuka barn med 
kontakter med myndigheter och andra tjänster (5). Även vården är kostsam för föräldrarna, 
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på grund av många sjukhusvistelser och läkarbesök som ska betalas. Några föräldrar 
berättar att de fick sälja sitt hus och andra sa att de fortfarande vid 68 och 72 års ålder 
arbetar övertid för att ha råd med alla utgifter (7). Trots den stora ekonomiska bördan går 
många av föräldrarna ner i arbetstid eller slutar helt förvärvsarbeta, för att kunna stanna 
hemma och vårda sitt sjuka barn (5). En del föräldrar har svårigheter med att avgöra om 
deras vuxna sjuka barn verkligen inte kan tjäna egna pengar eller om de bara använder sin 
sjukdom som ursäkt för att slippa ta anställning eller att ens söka arbete. Föräldrar kan 
känna att deras sjuka barn lever på dem (3). 
 

”Well, he lives here. I’m doing his laundry, and he’s got expensive appliances 
that need electricity. We know that he needs the little money he earns on the 
side for himself and he says that he couldn’t give us money. So, he probably 
thinks he could live like this forever (a. a. s. 609). 

Stress 
Att vara förälder till en son eller dotter med schizofreni, beskrivs som en hög stressfaktor. 
Barnets beteende, tillbakadragande, verbala aggression, våld och misstänksamhet bidrar till 
denna stress (2). De mest stressande situationerna för familjemedlemmarna uppstår från att 
leva med de positiva och negativa symtomen av sjukdomen schizofreni. Problemen i 
patientens beteende är mer psykologiskt stressande och mer turbulent för familjen som 
enhet än andra stressmoment i familjelivet (12). Fäderna i en studie fick jämföra hur det är 
att ha ett barn med schizofreni med någon annan svår händelse i deras liv, som till exempel 
att ha varit med i andra världskriget. De flesta av dem uttrycker att den värsta 
livserfarenheten är att ha ett barn med schizofreni: 
 

”I would rank this life event as absolutely the most stressful.” (7, s. 409). 
 
Att vårda sitt barn med schizofreni upplevs som stressande. Stressen för föräldrarna avtar 
och tilltar i relation till deras barns sjukdom. Några beskriver att de känner en sorts ”frist” 
när barnet är inlagt på sjukhus och de har överlämnat ansvaret till professionella 
vårdgivare. Dock finns det tendenser av att känna sig ignorerade av personalen, vilket 
föräldrarna upplever som stressande i sig (5). De familjer som deltar i någon supportgrupp 
har fler tillfällen att byta information och erfarenheter, de upplever mindre stress och 
känner mindre skuld gentemot den sjuke närstående (11). Flera av föräldrarna beskriver att 
de reducerade sitt arbete till deltid eller slutade helt att arbeta när deras barn insjuknade. 
Oftast var det mamman som drog ner på sin arbetstid. För många föräldrar upplevs 
förvärvsarbete som avstressande gentemot den tid som de vårdar sitt sjuka barn. En 
mamma som är hemma med sin sjuke son säger: 
 

”When he was at home after his breakdown, I had it 24 hours a day. Irwin [the 
father], he could get away from it and he had to forget it. He had a responsible 
job. He couldn’t you know, have it foremost in his mind all the time. (Gwen).” 
(5, s. 157). 
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Skuld 
Flera av artiklarna tar upp föräldrarnas känsla av att känna skuld (2, 3, 5, 7). Föräldrarna 
ställer sig frågor som; kunde vi gjort något, eller gjorde vi något för att förhindra/orsaka att 
vårt barn fick schizofreni (2)? 
 

”People have said ’don’t blame yourself since it’s not your fault’. 
Nevertheless, you still look back and you think what did we do? Did we do 
something wrong?” (a. a. s. 556). 

 
Om professionell vårdpersonal skyller mental sjukdom på dåligt föräldraskap, så tar 
mamman på sig den största skulden. När föräldrar får veta att tidigt diagnostiserande och 
tidig behandling leder till ett bättre utgångsläge, känner de skuld för att de inte upptäckte 
sjukdomen tidigare (5). Som förälder kan skulden också komma sig av att de tror att barnet 
ärvt sjukdomen ifrån dem. En pappa uttrycker det så här: 
 

“I knew it was probably hereditary through my father´s family; I felt very 
guilty and responsible.” (7, s. 405). 

Oro och rädsla 
Då barnen är inlagda på sjukhus beskriver föräldrarna att de bekymrar sig över barnens 
förpliktelser som till exempel deras räkningar, husdjur, husskötsel med mera. Föräldrarna 
tar på sig ansvaret att betala räkningarna, ta hand om deras post, se till deras hus, husdjur 
och så vidare. Att vara förälder till någon med schizofreni innebär för många en oro över 
väldigt mycket, bland annat för barnets hälsa, ekonomi och framtid samt deras oförmåga 
att ta sig för att göra något (10). Äldre föräldrar till barn som har diagnosen schizofreni, 
oroar sig inför framtiden och för vem som ska ta över ansvaret för deras barn när de inte 
lever längre (3, 7 & 8). I flera artiklar har familjerna tagit upp rädsla som ett stort problem. 
En pappa minns en våldsam sammandrabbning med sin son: 
 

”A terrifying experience… the energy that’s there and it’s malevolent but like, 
if you keep still, nothing is going to happen – you just got to keep it calm… the 
more you said… the more aggressive he became.” (2, s. 555). 

 
Trots att föräldrarna ser tydliga tecknen på våld fortsätter de skydda sin son eller dotter: 
 

”His mother didn’t want him to be reported to the police and I was 
sympathetic towards that. I decided we’d do it her way, and that was a 
mistake, and it was a mistake that she paid for.” (a. a. s. 555). 

Stöd, kunskap och information 
Flertalet av artiklarna tar upp de anhörigas behov av stöd och information (1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12). Att få information från sjukvårdspersonal angående deras son/dotters 
sjukdomstillstånd upplevs som svårt. De önskar att få information om själva sjukdomen 
och vad de har att vänta sig (2). 
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”They were the people that could have talked to me and explained the illness… 
and maybe how I could have helped him.” (a. a. s. 556). 

 
Önskemål om mer och bättre information om schizofreni, från någon som förstår familjens 
utsatta läge, fick många föräldrar till att ta kontakt med stödgrupper för schizofreni. Denna 
grupp kom att bli deras största källa till information (5). De familjer som får stöd från en 
stödgrupp upplever att de bättre klarar av det dagliga livet. De sociala funktionerna 
fungerar bättre för dessa familjer än för de familjer som enbart får standardvård (11). Stöd 
är viktigt för de anhöriga, de behöver någon att tala med som lyssnar och förstår dem. En 
anhörig uppskattar en sjuksköterska som inte enbart ser till patientens behov utan även ser 
till de anhörigas behov samt bekräftar att deras känslor är genuina och att det är tillåtet att 
känna som de gör (8). 
 

”I found the support very welcome. Having somebody to listen to me. Before, 
a carer was never listened to. I would come home from visiting my son, have a 
good cry, go to bed and shut the doors. I was very, very traumatized. If I had 
someone like the nurse then, who I could talk it out with.”(a. a. s. 301). 

 
 Kvinnliga, välutbildade familjemedlemmar som uppskattar att ha en nära relation med den 
sjuke skattar sitt utbildningsbehov högt. Dessa utbildningsbehov handlar om att få mer 
information om schizofreni samt hur sjukdomen ter sig för den sjuke. De önskar även mer 
information om bieffekter av medicineringen och om olika sätt att hantera patientens 
sjukdomsbeteende med olika strategier för att kunna ta hand om patienten i hemmet (9). 
 
Några av fäderna i en studie menar att de i efterhand kan se när problemen började men att 
det tog dem lång tid att inse att det inte var något övergående. Inte heller de fäder som hade 
en förkunskap om psykiska sjukdomar kunde se vad som vad som hände med deras barn. 
Fädernas sätt att lära sig om sjukdomen då deras barn fått diagnosen schizofreni var olika. 
En del valde att läsa informationsböcker och annan litteratur medans andra sökte sig till 
självhjälpsgrupper. Någons maka var sjuksköterska vilket sågs som en hjälp. Fäderna 
tycker det underlättar att studera och diskutera med professionella och andra familjer (7). 

Sorg, förlust 
En del artiklar tog upp att anhöriga känner sorg (2, 4, 5, 7). De känner bland annat sorg 
över att gemenskapen med den sjuke gått förlorad och saknad efter den person som den 
sjuke en gång var (4). 
 

”I just want him to be what he was like… Just being able to work and having a 
full life, that’s what I hope for, for [my son]. I even have a picture in the 
lounge room, a picture I sit in there. It’s a picture of him when he was 
younger, when he was laughing and so I’m going to leave it there because that 
is what I’m going to see in the future.” (a. a.  s. 64). 

 
Föräldrar som vårdar sina barn med schizofreni, kan uppleva att deras vänner undviker 
dem. De tror att det kanske beror på att vännerna känner sig osäkra på mentala sjukdomar. 
Konsekvensen av detta kan bli att föräldrarna då inte har någon att dela sin sorg med (5). 
En pappa till fyra barn menar att han hade förlorat två av dem, ett barn genom dödsfall och 
ett barn till sjukdomen schizofreni. Han jämför de båda händelserna; 
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”This was the worst; loss a child due to death brought sympathy, and support 
from family, friends, and community. Loss of a child to schizophrenia brought 
isolation, shunning, and situations hard to cope with, if not impossible.” (7, s. 
408). 

Hopp 
Hopp om framtiden är en viktig faktor för familjen som vårdar en anhörig med schizofreni. 
Finns inte hopp om framtiden och förbättring, har man ingenting menar en anhörig. Hopp 
kan familjen få av vänner, sjuksköterskor, andra familjemedlemmar samt från tro och 
religion. Sjuksköterskan kan både vara en källa till hopp och orsak till hopplöshet (4). 
 

”But I never actually gave up hope that things would get better. And I think it’s 
my own inner strength that propelled my hope the most, that gave me the most 
hope.” (a. a. s. 66). 

 
Många föräldrar känner rädsla inför deras barns beteende och suicidrisk. Trots detta vägrar 
föräldrarna att ge upp (5). 
 

”She [sick daughter] is never going to get better, but we do believe that she 
can have a life that she can manage and get some enjoyment out of and some 
fulfillment out of. We just haven’t let any other thought come into our mind for 
five years, and no matter what it takes we are going to be there for her.”  
(a. a. s. 158). 

Relation 
Föräldrarna uppfostrar sina tonåringar och unga vuxna till att bli självständiga individer, 
samtidigt som de reducerar sitt eget ansvar av att skydda, ta hand om och ta beslut rörande 
deras barn. När barnet insjuknar i schizofreni får de omvärdera sin roll som förälder och på 
nytt börja ta ansvar för sitt barn (5). Föräldrar till barn som har schizofreni får ta ett stort 
ansvar, vare sig barnen bor hemma eller i egen lägenhet. Föräldrarna får tvätta, städa och 
se till att de äter. Föräldrarna har ofta svårigheter med att hitta en balans mellan ansvar och 
deras önskan till mer privatliv (3).  
 
En pappa tyckte dock att det hela har varit en positiv upplevelse för honom, han sa att hans 
kärlek till frun har växt då hon är så engagerad i allt som rör det sjuka barnet. Han upplever 
att han blivit mer omtänksam om de andra barnen. Han tycker att kunskapen om, samt att 
arbeta med psykisk sjukdom har hjälpt honom att sätta saker och ting i rätt perspektiv. Han 
har insett att en kärleksfull och nära familj är det som betyder något. Andra fäder i samma 
studie säger dock att de andra barnen i familjen blir lidande eftersom det sjuka barnet 
kräver så mycket tid och pengar. Ett annat föräldrapar har adopterat sin dotters son 
eftersom hon inte kan ta hand om honom själv (7). Många av de sjuka bor hemma med sina 
föräldrar (1) och relationen med släkt och vänner kan då bli lidande och eftersatt, som en 
pappa uttrycker sig: 
 

”Family gatherings at our home are no longer possible because of [our] ill 
child´s disruptive behaviour.” (7, s. 407). 
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En maka som vårdar sin make känner en stor saknad efter deras relation och liv 
tillsammans som det var innan han blev sjuk i schizofreni. Hon beskriver att maken är 
totalt förändrad på grund av sjukdomen, han är inte längre den man hon gifte sig med och 
inte heller den person som hon hoppats på att åldras ihop med (4). 
 
Relationen med sjuksköterskan är viktig för många anhörigvårdare. Sjuksköterskan har 
den kunskap om sjukdomen som ger en förståelse för de anhörigas situation. De anhöriga 
känner att de kan tala med sjuksköterskan om saker som de inte kan tala med andra om. 
Som någon uttrycker sig: 
 

“It was helpful, to be able to talk and ask questions. She was a good listner. I 
hid things from others. I don´t like telling other people. But you don´t mind 
telling the nurse.” (8, s. 301). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur familjen till en patient med diagnosen schizofreni, 
kan uppleva sjukdomen och dess inverkan på vardagen, utifrån tidigare forsknings. 
Artikelsökningarna gjordes i databasen CINAHL, som är den viktigaste elektroniska 
databasen för sjuksköterskor (Polit & Beck, 2004). Tolv internationella vetenskapliga 
artiklar användes. Dessa var publicerade mellan 1995-2008 och samtliga på engelska.  
 
Nackdelen med en litteraturstudie är att resultatet inte blir ”här och nu”, vilket det skulle 
blivit med en intervjustudie. Fördelen med den valda metoden är att ett bredare resultat 
uppnåtts än vad det skulle blivit med en intervjustudie, eftersom en sådan hade begränsats 
till enbart informanter i Sverige samt att antalet informanter blivit färre. Ett av 
inklusionskriterierna var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i databasen CINAHL i 
fulltext, anledningen till detta var tidsbrist. Att skicka efter artiklar ansågs ta för lång tid 
för att vara möjlig med denna studies korta tidsperiod. Detta tillsammans med att 
författarna valde att enbart använda databasen CINAHL, gör att studiens resultat kunde sett 
annorlunda ut om fler databaser använts och om artiklarna som ej fanns i fulltext hade 
skickats efter. 
 
Tillvägagångssättet har redovisats utförligt i studiens metodavsnitt, på så vis möjliggörs en 
upprepning av studien. Förstahandskällor har används för att stärka studiens validitet (Polit 
& Beck, 2004). Många av datakällorna pekar åt samma håll (figur 3) och därmed förstärks 
validiteten ytterligare (Ruth, 1991).  
 
Eftersom författarnas modermål är svenska, finns det en risk att det haft en betydelse för 
tolkningarna av artiklarna. För att bibehålla informanternas uttryck med dess tyngd och 
rätta innebörd, översattes inte citaten från engelska till svenska.  

Resultatdiskussion 
När något granskas utifrån ett livsvärldsperspektiv är det den enskilda människans 
vardagsvärld och dagliga tillvaro som uppmärksammas (Dahlberg, m.fl. 2003; Olsson & 
Sörensen, 2001). Resultatet i den här studien visar att föräldrarnas livsvärld förändras 
dramatiskt efter att deras barn insjuknat i sjukdomen schizofreni. Föräldrarna får 
omvärdera sin roll som förälder och på nytt börja ta ansvar för sitt barn. Många av barnen 
bor kvar eller flyttar tillbaka hem efter sjukdomens utbrott. Detta upplevs av de flesta 
föräldrarna som en tung börda. Återigen får de städa och tvätta åt deras barn som insjuknat 
i schizofreni, samt se till att han/hon äter och sköter sin hygien. När det sjuka barnet vänder 
på dygnet, ändrar beteende och uppvisar våldsamhet är det betungande för föräldrarna.  
 
De uttrycker också hopplöshet, frustration och hjälplöshet över att de inte kan hjälpa sina 
barn, utan bara se på när de blir allt sämre och sämre. De saknar kunskap och förstår inte 
vad som håller på att hända när barnet insjuknar i schizofreni. När de söker psykiatrisk 
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vård kan det vara långa väntetider och många krissituationer kan uppstå innan de får hjälp. 
De upplevde att det var svårt att få någon information om sitt barns sjukdom från 
vårdpersonal, vilket de har ett stort behov av. Stöd är också viktigt för de anhöriga det kan 
vara att få prata med någon som lyssnar och förstår. Anhöriga uppskattar en sjuksköterska 
som även ser till deras behov och bekräftar att deras känslor är genuina samt att det är 
tillåtet att känna som de gör. Vårdpersonalen kan vara ett gott stöd och en stor källa till 
hopp för familjerna. Anhöriga som har möjligheten att vända sig till stödgrupper upplever 
dessa som ett bra stöd och en stor källa till information. De klarar också bättre av det 
dagliga livet när de får ventilera med andra anhöriga i samma situation.  
 
Föräldrarna förlorar inkomster eftersom de stannar hemma från arbetet för att hjälpa sitt 
sjuka barn med kontakter med myndigheter och andra tjänster.  Flertalet av föräldrarna går 
ner till deltid eller slutar helt att arbeta för att istället kunna vårda sitt barn.  
 
Sykonen kan hamna i skymundan då det sjuka barnet kräver mycket av föräldrarnas tid 
även relationerna med övrig släkt och vänner kan påverkas och bli eftersatta. Föräldrarna 
upplever det som svårt att hitta en balans mellan ansvar och deras önskan till mer privatliv. 
Äldre föräldrar oroar sig inför framtiden och vem som ska ta över ansvaret för deras barn 
när de själva inte lever längre.  
 
Resultatet stämmer väl överens med den bild Rydin (1992) gav av de anhörigas livsvärld. 
Rydin uppgav att många vuxna med sjukdomen schizofreni bor kvar i föräldrahemmet och 
att detta är en stor påfrestning för familjen. Det skapar stor ångest att se hur en anhörig 
utvecklar ett beteende som är underligt och obegripligt. Hela familjen påverkas av att en 
familjemedlem har sjukdomen. Familjen kan begränsa sitt sociala liv och avstå ifrån 
fritidsaktiviteter, att dra ner på umgänget med andra kan leda till att de känner sig 
ensamma och isolerade. Många anhöriga slutade förvärvsarbeta för att kunna finnas till 
hands för den sjuke. Rydin uppgav att de anhöriga kände en stor oro för hur det skulle gå i 
framtiden och att den psykiatriska vården inte alltid fungerade så bra. Sjukvården brast ofta 
i sitt ansvar att informera och ge stöd åt de anhöriga. 
 
Det kan tyckas märkligt att senare forskning visar på att den psykiatriska vården 
fortfarande anses vara otillräcklig i sitt arbete att ge stöd och undervisning till denna grupp 
anhöriga. Redan 1992 beskrev Rydin de anhörigas känslor, upplevelser samt behov av stöd 
och undervisning. Dessa skiljer sig inte avsevärt från resultatet denna studie kom fram till. 
Möjligen erbjuder denna studie ett bredare spektra av de anhörigas upplevelser än vad 
Rydin (1992) beskrev i sin bok.   
 
Resultaten i denna studie kanske kan öka medvetenheten hos sjuksköterskan kring de 
anhörigas situation och behov. Sjuksköterskan har ett stort ansvar som vårdpersonal. Enligt 
omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson är sjuksköterskans ansvar bland annat att 
hjälpa individer, sjuka eller friska, i situationer där de själva inte har tillräckliga resurser, 
som till exempel i kunskap (Henderson, 1997). Det är både patienten och dennes anhöriga 
som sjuksköterskan ska hjälpa. Sjuksköterskan ska inte bara stödja och informera patienten 
utan även de anhöriga. Ett grundläggande ansvar för sjuksköterskan är att; främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska lidande (Socialstyrelsen, 2005). De 
anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig och vårda en familjemedlem 
med sjukdomen schizofreni är kunskap av stor vikt som sjuksköterskan bör ta vara på. 
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Detta för att kunna erbjuda de anhöriga det stöd och den information de behöver, för att 
minska deras lidande och främja deras hälsa. 
 
Noterbart är att de artiklar som analyserats inte är ifrån Sverige, är det annorlunda här?  
Levnadsförhållanden, förutsättningar och villkor skiljer sig åt mellan olika länder. Såvitt 
författarna erfar finns inga studier gjorda i Sverige. Därför behövs empiriska studier göras. 
Syftet med studien var att ta reda på familjens upplevelser. Resultatet blev dock begränsat 
till föräldrarnas upplevelser. Författarna konstaterar att det finns väldigt lite forskning om 
syskons samt maka/makes upplevelser av att vara anhörig till någon med schizofreni. Även 
detta är ett område som behöver undersökas. 

Konklusion 
Då en person insjuknar i sjukdomen schizofreni förändras livsvärlden dramatiskt för de 
anhöriga. De upplever bland annat en stor börda, mycket stress och oro i sitt liv till följd av 
sjukdomen. Anhörigas behov av information och stöd är stort för att klara av vardagen, 
dessa kan sjuksköterskan och övrig vårdpersonal hjälpa till att uppfylla. Det är då av stor 
betydelse att ha en förståelse för de anhörigas situation. Denna studie kan bidra till en ökad 
förståelse och medvetenhet hos dessa yrkesgrupper. Det är viktigt att se till hela familjens 
upplevelser och situation för att kunna hjälpa dem.  
 
Författarna betonar att ytterligare forskning i Sverige är nödvändig av hur de anhöriga till 
patienter med schizofreni upplever sjukdomen och dess inverkan på vardagen. Detta för att 
bidra till kunskapsutveckling om hur behovet hos de anhöriga ser ut i Sverige. 
 



19 
 

REFERENSLISTA 
*Artiklar som ingår i resultatet. 
 
Aftonbladet (2006). 33-åringens vänner: Alla kunde se att han var sjuk. Hämtat från 
WWW 2008-02-25, www.aftonbladet.se/nyheter/article387412.ab 
 
Aftonbladet (2007a). Misstänkte 27-åringen om knivattacken mot åttaåringen. Hämtat från 
WWW 2008-02-25, www.aftonbladet.se/jonkoping/article406094.ab 
 
Aftonbladet (2007b). Han våldtogs som 5-åring. Hämtat från WWW 2008-02-25, 
www.aftonbladet.se/nyheter/article479551.ab 
 
Aftonbladet (2007c). Slog larm i måndags. Hämtat från WWW 2008-02-25, 
www.aftonbladet.se/nyheter/article479189.ab  
 
Ahnlund, M., Rosén, I., & Lundin, L. (1999). Vår son har schizofreni. Helsingborg: 
Lundbeck AB. 
 
Allgulander, C. (2005). Introduktion till klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Bland, R., & Darlington, Y. (2002). The nature and sources of hope: Perspectives of 
family caregivers of people with serious mental illness. Perspective in Psychiatric Care. 
38(2), 61-68. 
 
*Chien, W. T., Chan, S., Morrissey, J., & Thompson, D. (2005). Effectiveness of a mutal 
support group for families of patients with schizophrenia. Journal of Advanced Nursing, 
51, 595-608. 
 
*Chien, W. T., & Norman, I. (2003). Educational needs of families caring for Chinese 
patients with schizophrenia. Journal of Advanced Nursing, 44(5), 490-498. 
 
*Cleary, M., Hunt, G. E., Walter, G., & Freeman, A. (2006). The patient´s view of need 
and 
caregiving consequences: a cross-sectional study of inpatients with severe mental illness. 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13, 506-514.  
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 
förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Ferriter, M., & Huband, N. (2003). Experiences of parents with a son or a daughter 
suffering from schizophrenia. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 552-
560. 
 
*Gall, S., Atkinson, J., Elliott, L., & Johansen, R. (2003). Supporting carers of people 
diagnosed with schizophrenia: evaluating change in nursing practice following training. 
Journal of Advanced Nursing, 41(3), 295-305. 



20 
 

 
Henderson, V. (1997). Basic principles of Nursing Care (2:a uppl.). Geneva: International 
Council of Nurses. 
 
*Howard, P. B. (1998). The experience of fathers of adult children with schizophrenia. 
Issues in Mental Health Nursing, 19, 399-413. 
 
*Jungbauer, J., Stelling, K., Dietrich, S., & Angermeyer, M. C. (2004). Schizophrenia: 
problems of separation in families. Journal of Advanced Nursing, 47(6), 605-613. 
 
*Koukia, E., & Madianos, M. G. (2005). Is psychosocial rehabilitation of schizophrenic 
patients preventing family burden? A cooperative study. Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing, 12, 415-422. 
 
Lejring, L., & Ohlsson, O. S. (1995). Leva med schizofreni. Vård och rehabilitering. Järna: 
Cradle Publ. 
 
Løkensgard, I. (1997) Psykiatrisk vård och specific omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 
Medicinska forskningsrådet. (2000) . MFR-rapport 2. Riktlinjer för etiska värderingar av 
medicinsk humanforskning. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
 
*Milliken, P. J. (2001). Disenfranchised mothers: Caring for an adult child with 
schizophrenia. Health Care for Women International, 22, 149-166. 
 
Moberg, Å. (2005). Vara anhörig. Stockholm: Bokförlaget DN. 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber AB. 
 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research-Principles and Methods. (7 th Ed.). 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Ruth, J-E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvalitativa respektive kvantitativa 
forskningstradition. Gerontologia, 5(4), 277-290. 
 
Rydin, D. (1992). Schizofreni och psykosvård. Värnamo: Sjukhuset, Psykiatriska kliniken. 
 
*Saunders, J. C. (1999). Family functioning in families providing care for a family 
member with schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing, 20, 95-113.  
 
Socialstyrelsen (2002). Anhörig 300. Finns kvar och ställer upp. (2002-124-2). Hämtat 
från WWW 2008-03-26, www.socialstyrelsen.se 
 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (2005-105-1) 
Hämtad från WWW 2008-03-29, www.socialstyrelsen.se 
 
 



21 
 

 
Strömberg, A. (1998). Stora synonymordboken. (2:a uppl.). Stockholm: Strömberg. 
 
*Ukpong, D. I. (2006). Demographic factors and clinical correlates of burden and distress 
in relatives of service users experiencing schizophrenia: A study from south-western 
Nigeria. International Journal of Mental Health Nursing, 15, 54-59. 



22 
 

Bilaga 1 
Översikt av analyserade artiklar 
Artikel 

nr 
Titel och författare Syfte Metod Deltagare 

1 Is psychosocial 
rehabiliation of 
schizophrenic patients 
preventing family 
burden? A comparative 
study. 
Koukia, E. & Madianos, 
M. G. (2005). 

Att jämföra den möjligen 
uppfattade bördan hos vårdgivare 
till patienter som lider av 
schizofreni, som deltog i ett 
gruppbaserat 
rehabiliteringsprogram  med 
vårdgivare till patienter i 
öppensjukvård 

Intervju 136 patienter 
och 136 
famlje-
medlemmar. 

2 Experiences of parents 
with a son or daughter 
suffering from 
schizophrenia. 
Ferriter, M. & Huband, 
N. (2003). 

Att beskriva föräldrars 
upplevelse/erfarenhet av att ha en 
son eller dotter som lider av 
schizofreni. 

Intervju Föräldrar till 
22 patienter. 

3 Schizophrenia: problems 
of separation in families. 
Stelling, K., Dietrich, S. 
& Angermeyer, M. C. 
(2004). 

Att utforska problem med 
utveckling och självständighet i 
en familj med ett vuxet barn som 
har schizofreni. 

Intervju 51 föräldrar. 

4 The Nature och Sources 
of Hope: Perspectives of 
Family Caregivers of 
People With Serious 
Mentel Illness. 
Bland, R. & Darlington, 
Y. (2002). 

Att undersöka betydelsen och 
meningen av hopp för 
familjemedlemmar till människor 
med mental sjukdom. 

Intervju 16 familje-
medlemmar. 

5 Disenfranchised mothers: 
caring for an adult child 
with schizophrenia. 
Milliken, P. J. (2001). 

Att som mamma vårda ett vuxet 
barn med diagnosen schizofreni. 

Intervju 29 föräldrar. 

6 Demographic factors and 
clinical correlates of 
burden and distress in 
relatives of service users 
experiencing 
schizophrenia: A study 
from south-western 
Nigeria. 
Ukpong, D. I. (2006). 

Att utreda om några 
demografiska faktorer och 
symtom av sjukdomen har 
samband med nivån av börda och 
bekymmer hos anhöriga. 

Intervju 60 patienter 
och 60 
anhöriga. 

7 The experience of fathers 
of adult children with 
schizophrenia. 
Howard, P., B. (1998). 

Syftet med denna studie var att 
beskriva fäders upplevda 
erfarenheter och delaktighet i 
omvårdnaden av deras vuxna 
barn med schizofreni. 

Intervju 12 fäder. 

8 Supporting carers of 
people diagnosed with 
schizophrenia: evaluating 
change in nursing 
practice following 
training. 
Gall, S., H., Atkinson, J., 
Elliot, L. & Johansen, R. 
(2003). 

Att utvärdera förändringen av den 
kliniska verksamheten 
uppkommen av utbildning av 
psykiatrisjuksköterskor i att 
stödja anhörigvårdare till 
personer med diagnosen 
schizofreni. 

Intervju 10 sjuk-
sköterskor 
och  
9 anhöriga. 
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Artikel 
nr 

   Titel och författare                      Syfte     Metod   Deltagare 

9 Educational needs of 
families caring for 
Chinese patients with 
schizophrenia.  
Chien, W.-T. & Norman, 
I. (2003). 

Att identifiera 
utbildningsbehoven hos kinesiska 
familjer som vårdar en anhörig 
med schizofreni som får 
uppföljningsvård på en 
öppenvårdsklinik i Hong Kong. 

Enkätunder-
sökning  

204 familjer. 

10 The patient´s view of 
need and caregiving 
consequences: a cross-
sectional study of 
inpatients with severe 
mental illness. 
Cleary, M., Hunt, G., E., 
Walter, G. & Freeman, 
A. ( 2006). 

Att: 
1. bedöma behoven hos patienter 
som nyligen blivit inlagda på 
sjukhus och försäkra sig om i 
vilken grad anhörigvårdarna är 
involverade under 
sjukhusvistelsen; 
2. jämföra graden av liknelse 
mellan patienternas och 
anhörigvårdarnas uppfattning av 
behov och vårdbördan, och 
3. fastställa relationen mellan 
nivåerna av behov och 
vårdbördan före sjukhusvistelsen 

Intervju 200 patienter 
med 
Schizofreni, 
affektiva 
störningar 
eller annan 
diagnos. 
35 anhöriga. 

11 Effectiveness of a mutual 
support group for 
families of patients with 
schizophrenia. 
Chien, W. T., Chan, S., 
Morrissey, J. & 
Thompson, D. (2005). 

Att studera effekten av en 12-
sessioners gemensam stödgrupp 
för kinesiska familjer i Hong 
Kong som vårdar en släkting med 
schizofreni, jämfört med en 
psyko-utbildningsgrupp och en 
rutinmässigt familjestödjande 
vård. 

En 
kontrollerad 
studie av tre 
grupper som 
fick olika 
stöd, vård 
och 
utbildning.  

96 familjer. 

12 Family functioning in 
families providing care 
for a family member 
with schizophrenia. 
Saunders, J. C. (1999). 

Att undersöka hur familjernas sätt 
att hantera situationer, 
psykologiska oro, sociala stöd 
och patientens uppförande, 
påverkar familjefunktionen i 
familjer som vårdar en medlem 
med schizofreni. 

Enkätunder-
sökning 

58 familje-
medlemmar. 

 

 

 


