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ABSTRACT 

 

Depression is one of today´s commonly suffered mental syndrome which brings on 

various symptoms. The aim of this study was to evaluate the relatives situations when 

living with a depressed person. This report is based on a literature review. The result 

showed that there is a lack of giving the relatives information, support and confirming 

there feelings. It was also showed that if the close ones were treated correctly and with 

respect they could handle their situation in a better way. To improve caring the nurses 

need to be aware of the situation of beeing a relative of a depressed person and be able 

to see it from their piont of view. The conclusion is that nurses supporting roll to 

relitives of depressed persons can prevent psychosocial suffering.  
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INLEDNING 
Depression är en vanligt förekommande sjukdom och kan gömma sig bakom många 

olika förkläden enligt Lökensgard (1997). Mellan 20 och 40 procent av befolkningen 

uppger att de lider av någon form av psykiska besvär som oro, ångest, ängslan och 

sömnbesvär (Kristoffersen, 1998).  Depression finns överallt i vården, inte bara inom 

psykiatrin utan inom den somatiska vården, primär samt öppenvården (Stålenheim, 

2003). Vi vill veta mer om de anhörigas situation och behov och utifrån detta se hur 

sjuksköterskan kan stödja och hjälpa dem på bästa sätt.  

 

När en person blir sjuk, påverkas även hans sociala nätverk, kanske speciellt den 

närmaste familjen. Stöd till närstående är ett indirekt stöd till patienten. Det 

känslomässiga stödet som patientens närmaste ger under en kris är oerhört viktigt, 

eftersom vårdpersonalen inte kan ersätta dem och det de betyder för patienten. 

Sjuksköterskan ska arbeta för att bevara och stärka det sociala bandet mellan patienten 

och hans närstående. Detta kan göras genom att informera om patientens tillstånd och 

behov och vägleda de anhöriga i hur de kan lösa sina omsorgsuppgifter (Smebye, 1998). 

 

BAKGRUND 

Beskrivning av depression 
Depression är en av våra vanligaste sjukdomar. Symtom på depression kan vara 

nedstämdhet, brist på glädje eller intresse, minskad matlust, störd nattsömn med tidigt 

uppvaknande, oföretagsamhet, trötthet, brist på energi, skuld, mindervärdeskänslor, 

koncentrationssvårigheter och tankar på döden (Isacsson, 1994). 

 

Lökensgard (1997) skriver att med depression menas psykiska sjukdomar där 

stämningsläget är under vad som är normalt för den aktuella personen. Enligt Cullberg 

(1990) innebär termen depression att jagets förmåga till självkärlek är störd. Det kan 

röra sig om en kränkning av självkänslan av olika slag.  Han skriver också att det är en 

flytande gräns mellan sorg och depression och att sorgen är en smärtupplevelse efter en 

förlust. Det kan röra sig om en människa som dör eller flyttar eller om en kär ägodel 

förloras. 
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Depressionen kan åtföljas av självmordstankar eller en önskan om att få dö. För en 

anhörig tar det på de psykiska krafterna att höra självmordshot och det behövs alltid en 

utomstående professionell hjälpare för att lösa upp hotet. Man har funnit att det för män 

finns ca 5 % risk för att någon gång under sitt liv få en klar depression och hos kvinnor 

ca 10 %. Det är dock känt att många män döljer sin depression bakom missbruk och den 

då sällan upptäcks (Furman, 2001). 

 

Många som reagerar med djup depression som vuxna har haft tidiga psykiska trauman 

präglade av uppgivenhet och hjälplöshet. Inläggning på psykiatrisk klinik kan vara 

nödvändigt för att avlasta familjen och för att förhindra självmord. Tillståndet är 

vanligen mycket påverkbart med medicinska behandlingsmetoder. I de fall där 

självmordrisken är hög och läkemedel har för långsam effekt kan elbehandling ge goda 

resultat. Sjukdomstillståndet innebär att självhat och förtvivlan blir helt dominerande i 

den deprimerades liv (Furman, 2001). 

 

Den lättare depressionen skiljer sig från den djupare genom att den svarar bra på 

psykoterapi men effekten av antidepressiv medicinering är osäker. Den är påverkbar av 

andras empati, präglas av en hämmad aggressivitet och patienten är oftast sämre på 

kvällarna. Den bästa behandlingen här är psykoterapi, där konflikten och den negativa 

självbilden kan lyftas fram och bearbetas. Att må dåligt betyder inte alltid att man är 

deprimerad. En medicinsk term är dysfori vilket betyder ett obehagligt känsloläge - att 

vara illa till mods. Många situationer i livet kan orsaka dysfori te x stora förändringar, 

motgångar, förluster, besvikelser, oro för framtiden, relationsproblem, skuldkänslor och 

skam (Furman, 2001). 

 

Psykiatriutredningen 
1992 var utredningen som skulle utreda de allt mer uppmärksammade problemen inom 

sektorspsykiatrin klar. Uppdraget gick ut på att föreslå åtgärder för att förbättra service, 

stöd och vården för de psykiskt funktionshindrade (Gustafsson & Högberg, 1994). 

Utredningens förslag handlar i första hand om omfördelning av ansvar och uppgifter 

mellan sjukvården/psykiatrin och kommunernas sociala verksamhet. Det andra som 



 3

utredningen påpekade var att de psykiskt sjukas rättigheter måste stärkas (Knutsson & 

Pettersson, 1992). Det föreslogs och ledde till en lagstiftning för att ge ett starkare och 

större stöd till patientgruppen (Gustafsson & Högberg, 1994). Ett annat förslag handlade 

om bättre rehabilitering och en ökad möjlighet till arbete (Knutsson & Pettersson, 

1992). Psykiatrireformen trädde i kraft den 1 januari 1995, och enligt 

betalningsansvarslagen fick kommunen överta ca 4000 färdigbehandlade patienter. 

Dessutom blev de ansvariga för 45 000 psykiskt långtidssjuka som bodde i 

kommunerna (Ottosson, 2000). Kommunerna fick pengar av landsting för detta ändamål 

(Stefansson, 1996). 

 

En uppföljning av psykatrireformen har visat att det inte bara är den psykiskt sjuke som 

drabbats utan även de närstående. Familjen kan utsättas för påfrestningar och 

belastningar vilket kan minska de anhörigas möjligheter att ge den sjuka konstruktivt 

stöd. Pengar satsades för att kunna ge de närstående bättre stöd. I uppföljningen 

upptäcktes att verksamheter som berör psykiskt sjuka knappast förekom, endast en 

fadderverksamhet för att avlasta närstående fanns. Socialstyrelsens utvärdering av 

psykiatrireformen visar att närstående saknade ett erkännande för de insatser de gör och 

det står att anhörigas omsorger inte ska ses som ett alternativ till en nedskuren psykiatri 

eller socialtjänst utan ska ses som ett värdefullt komplement (Socialstyrelsen, 1999). 

 

Definitioner 
Författarna har valt att definiera båda begreppen anhörig och närstående. I arbetet 

används enbart närstående, då anhörig anses inkluderas i närstående begreppet.  

 

Närstående 
I SOSFS 1989:14 definieras begreppet följande: ”Med närstående avses inte enbart 

anhöriga utan också exempelvis grannar och vänner som har nära relationer till den 

sjuke." I nationalencyklopedin (2000) ”den/de som verkar i nära anslutning till någon”. 

 

Anhörig 
I nationalencyklopedin (2000) definieras anhöriga som ”den /de som är bland de 

närmaste släktingarna” ”tillhörande” eller ”släkt med”. 
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Aktiva närstående 
De närstående som kan betraktas som aktiva, är de som i sitt handlande söker upp 

informationen direkt från vårdpersonalen eller med hjälp av ombud. Aktiva närstående 

väntar inte tills de blir tillfrågade eller kontaktade, utan de tar egna initiativ för att få 

svar på sina frågor. De frågor som ställs är oftast av instrumentell och administrativ 

karaktär. De strategier som de aktiva närstående använder sig av för att få den 

information de vill ha är exempel att själva söka information på olika sätt, kontrollera 

den information som givits, utnyttja sin egen yrkeskompetens eller genom kompetens 

som har förvärvats genom erfarenhet. De närstående som aktivt ifrågasätter, tar initiativ 

i avsikt att något ska hända och för att situationen skall bli bättre för vårdtagaren (Berg, 

2002). 

 

Passiva närstående 
Det finns närstående som uppvisar ett passivt handlande. Detta är en grupp som lätt 

förbigås och som lätt trampas på. Deras strategi är att hålla sig undan eller att inta en låg 

profil. På grund av deras handlande kan intryck ges att de inte vill veta mer. En 

anledning till att de närstående är passiva kan vara att de inte vill tränga sig på. Även en 

auktoritetsrespekt kan man urskilja hos dessa närstående som är passiva. En del 

närstående undviker kontakt då de känner att personalen inte har tid för dem, att 

personalen inte förstår eller att ingen lyssnar (Berg, 2002). 

 

Första och andra ledet närstående 
Första respektive andra ledet anger var de närstående lägger fokus i relationen till den 

som är patient. En och samma person kan dock under vårdtiden växla mellan att vara i 

första respektive andra ledet. Aktiva närstående i första ledet är oftast maken/makan till 

patienten, någon av patientens barn eller en av föräldrarna. De aktiva närstående i första 

ledet är de som fokuserar på praktiska frågor och åtgärder kring patientens vård. Aktiva 

närstående i andra ledet är de som kommer på besök och ofta är närvarande. Hit räknas 

de personer som står patienten nära relationsmässigt eller andra som står patienten nära. 

Detta är personer som är måna om hur patienten mår (Berg, 2002). 
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Passiva närstående i första ledet är personer som till vardags finns nära patienten. Deras 

kännetecken är det att de kommer på besök för att det förväntas av dem eller för att de 

upplever det som sin plikt. De har ofta en negativ inställning och ser saker i svart, som 

exempel hinder i nuet och i framtiden i sin relation till patienten och till den vård som 

ges. Deras inställning beror mycket på okunskap och rädsla kring situationen, eget 

förnekande, egen krisbearbetning eller till följd av oreflekterat handlande. Passiva 

närstående i andra ledet är de som inte ingår i patientens närmaste sociala nätverk. Detta 

kan exempelvis vara arbetskamrater, skolkamrater och avlägsna vänner. Deras stöd och 

besök är sporadiskt (Berg, 2002).  

 

Det är viktigt att poängtera att närståendes relation till patienten kan variera under 

vårdtiden, liksom aktivitetsgraden i agerandet. Den närståendes egna känslor och 

tillstånd påverkar relationen till patienten, även hur relationen med patienten såg ut 

innan hon/han blev sjuk (Berg, 2002). 

 

Närstående till personer med depression 
Många människor med allvarlig psykiska sjukdomar får hjälp och stöd ifrån vänner och 

familjemedlemmar. Utan dessa närstående, skulle vissa av dessa människor inte kunna 

leva så oberoende som de gör, samhällskostnaderna skulle också bli mycket högre. Men 

även detta har ett pris. Närstående till deprimerade drabbas i större grad av dålig 

ekonomi, arbetslöshet, begränsat socialt liv och dålig hälsa, både mentalt och psykiskt i 

jämförelse med övriga i samhället (Elliott m fl., 2003). 

 

Keitner (1990) skriver att det finns mycket framforskat material som visar att 

depression är en familjeangelägenhet. Då en person blir sjuk påverkas även de personer 

som finns i dennes närhet. De närstående påverkas på olika sätt, både på kort och lång 

sikt. Den funna datan föreslår att behandling av depression bör ske i ett familjekontext. 

Forskning säger att ett vidgat familjeperspektivet behövs, att inte endast informera de 

som är närmast patienten, utan även andra i patientens närhet. Depression är en stor och 

tung börda både för den deprimerade patienten och deras familjemedlemmar. I familjer 

där någon lider av depression visar forskning på att familjefunktionen kan försämras 

upp till 75 procent. Dessa familjer hade det även svårare att visa kärlek och tillgivelse 
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gentemot varandra, och oroades över saknaden av känslomässig respons från andra 

familjemedlemmar (Keitner, 1990). 

 

Lilja och Larsson (1998) skriver att närstående till personer med depressioner anser 

liksom allmänheten att det främst är yttre faktorer som orsakar depressionerna som 

förhållanden i arbetet och i familjen. Närstående försöker ”normalisera” den drabbades 

beteende och se det som ganska normalt och övergående. De närstående tycker det är 

speciellt besvärligt att den deprimerade klagar på värdelöshet och svagt självförtroende, 

men även att han/hon är apatisk och inte intresserar sig för vardagliga aktiviteter. 

Närstående tycker sig själva bli nedstämda av den deprimerades nedstämdhet. Vilka 

attityder de närstående har till behandlingen påverkar också patientens attityder. De 

flesta närstående är positiva till läkemedelsbehandling. 

 

Enligt Furman (2001) känner den deprimerade ofta skuld till sina närstående och att 

detta kan leda till ännu mer lidande i familjen. Att skriva en överenskommelse mellan 

den deprimerade och familjen om vad han/hon ska göra för att gottgöra familjen då 

krafterna återvänt är ett förslag. Tankarna på denna gottgörelse kan vara trösterik och 

lättande. Vidare skriver han att det inte är ovanligt att den deprimerade anklagar 

närstående för sitt lidande, vilket ofta kan vara svårt att ta emot och försöka hålla i 

minnet att fenomenet hör till depressionen. Anklagelserna är ofta förtvivlade försök att 

hitta en vettig förklaring till att han/hon mår så dåligt. 

 

Enligt Furman (2001) är det viktigt att förklara för barn till deprimerade vad depression 

är och hur det ter sig annars tar barn lätt på sig skulden för förälderns problem. Barnet 

kan också tro att det är normaltillstånd eller börja känna skuld. Barn behöver 

information på ett språk de förstår. Ett barn som förstår vad det handlar om och inte tar 

på sig skulden eller tar hand om föräldern klarar sig bättre senare än ett barn som inte 

har förstått. Familjeträning där hela familjen deltar i en kurs och träffar andra i samma 

situation och får tillfälle att fråga och ventilera sina funderingar har visat sig bra. 
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Sjuksköterskan roll  
Orsakerna till en hälsosvikt kan vara av såväl fysisk, psykisk, social som av andlig 

karaktär. Då varje människa står i nära relation till och påverkas av andra människor 

och omgivningen medför detta att sjuksköterskan måste relatera inte bara till patienten 

utan även till de närstående (Kristoffersen, 1998) 

 

I SOSFS (1993:17) förklaras syftet med omvårdnad. Det innebär att återställa, bevara 

och stärka hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov och minska 

lidande. Grundläggande för omvårdnaden är ett respektfullt bemötande. Det är viktigt 

att se människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inrikta sina insatser på 

sjukdomstillståndet. Samverkan med de närstående är av betydelse, då denne så önskar, 

för att patienten ska få en bra och individanpassad vård. Rådgivning och vägledning är 

viktiga åtgärder som stöd för patientens och de närståendes egna insatser.  

 

Det finns både internationella och nationella etiska riktlinjer som sjuksköterskan har att 

arbeta efter. I dessa riktlinjer framkommer bland annat att sjuksköterskans 

grundläggande ansvar är: 

 att främja hälsa 

 att förebygga sjukdom 

 att återställa hälsa 

 att minska lidande. 

Det ligger på sjuksköterskans personliga ansvar att ansvara för sin yrkesutövning och att 

bibehålla sin yrkeskompetens. Det är viktigt att tänka på att de handlingar och det 

bemötandet som jag vill ha inte är självkart för dem jag möter (ICN, 2000). 

 

SYFTE 
Att belysa närståendes upplevelser av att leva med en deprimerad person. 

 

METOD 

Metoden som användes var litteraturstudie. Vid en litteraturstudie sker en inventering 

av den litteratur som finns inom området. Efter litteraturgenomgången har information 
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inhämtats om den kunskap och forskning som finns inom området (Backman, 1998; 

Patel & Davidsson, 2003). Syftet med en litteraturstudie är att granska vad tidigare 

forskning har kommit fram till inom ett visst område och vanligen görs en 

sammanställning av litteraturen inom ett angivet område, en komprimerad rapport på 

det funna (Backman, 1998; Notter & Hott, 1996). 

 

Inklusionskriterier 
Sökning gjordes i de olika databaserna efter ”referee” bedömda vetenskapliga artiklar. 

De artiklar som inte var ”referee” bedömda granskades efter en vetenskaplig struktur 

enligt forskningsprocessen (Patel & Davidson, 1994). Urvalet har ej begränsats till 

något speciellt år utan de artiklar som ansets relevanta har tagits med. Artiklarnas 

innehåll skulle ha ett omvårdnadsfokus och innehållet skulle vara av värde för 

sjuksköterskor i allmänvården, inte bara inom psykiatrin. Fokus skulle vara på de 

närstående. Artiklarnas resultat skulle svara mot syftet och genomsyra vårt analysarbete. 

Det vanligaste enligt Backman (1998) är att under en litteraturstudie granska 

primärstudiens resultat utifrån egna formulerade syften eller frågeställningar. Relevanta 

artiklar valdes först ut genom att titel och sammanfattning lästes igenom. Därefter 

bedömdes artiklarnas resultat och ännu ett urval av artiklarnas relevans mot syftet 

genomfördes. Författarna har studerat närstående till personer med depression generellt 

i vården.   

 

Systematisk sökning 
Litteratur har sökts via Högskolan Trollhättan/Uddevalla bibliotek i Vänersborg och 

även via Uddevallas sjukhusbibliotek. Databaser som användes var; EBSCO HOST, 

PSYK INFO, SWEMED+, PUBMED, CINAHL. Sökord som användes var: carers, 

depression, experiences, family, family-carers, major depression, needs,  relatives.  

Anhöriga, behov, depression, erfarenheter, familj, närstående.  

 

Osystematisk sökning 

Med ämnesområdet och syftet som utgångspunkt började letandet efter artiklar, genom 

att söka igenom olika tidskrifter och böcker som ansågs relevant för arbetet. Detta 
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benämns som manuell sökning (Backman, 1998). I enlighet med Nyberg (2000) 

utfördes kedjesökning vilket medförde att fler referenser hittades utifrån författarens 

referenslistor. De artiklar som ansågs stämma överens med syftet granskades. 

 

Analys 
När man har samlat in data måste datan organiseras och systematiseras. Syftet med 

analysen är att få ordning och överskådlighet bland datan. I analysen är inte problemet 

besvarat (Backman, 1998). 

 

Analysen startade med att artiklarna titel och abstrakt lästes igenom, de artiklar som 

verkade relevanta lästes igenom och därefter har en ny bedömning av artiklarna gjorts 

för att bedöma om de skulle ingå i studien. Samtidigt som vi läste artiklarna gjorde vi 

understrykningar i texten för att på så sätt kunna hitta mönster. Författarna delade upp 

de artiklar som ansågs vara relevanta och läste dem var för sig. Därefter redovisade 

författarna artiklarna för varandra och jämförde det funna resultatet. 

 

Under analysen av artiklarna återkom två utgångspunkter: De närståendes behov och de 

närståendes erfarenheter. Författarna diskuterade sig samman och då båda uppfattat att 

dessa två huvudteman var klara valdes att resultatet skulle presenteras under dessa tema. 

Under dessa två huvudteman användes underrubriker för att skapa struktur och ordning. 

 

RESULTAT 
Resultatet kommer att presenteras i de två huvudtemana behov och erfarenheter med 

underrubriker. Rubrikerna under behov är information och stöd och hjälp. Rubrikerna 

under erfarenheter är brist på information, känslomässig erfarenhet, stöd, hanterings och 

anpassning strategier. 

 

Närståendes behov 
Information 
Rose (1999) fann i sin studie som handlar om närståendes informationsbehov, att många 

närstående känner att de vill få information om sjukdomen. Osäkerhet angående 
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sjukdomens förlopp, behandling och prognos är svårt att leva med. Okunskap skapade 

en extrem stress hos de närstående och majoriteten av dem uppskattade högt att bli 

informerade om sjukdomen. Generellt accepterades också att det var omöjligt att ge 

exakt information om sjukdomens förlopp. Att förstå detaljer i sjukdomen fick de 

närstående att hantera sin situation på ett mer positivt sätt  

 

Familjer till deprimerade ansåg att de behövde mer information angående symtom och 

behandlingsmöjligheter, speciellt de alternativ som inte var medicinska hade hjälpt dem 

att fortare ta sig igenom sjukdomsprocessen. Familjerna uttryckte behov av kunskap för 

att underlätta kommunikationen och minska negativa interaktioner. De flesta familjer 

behövde information om hur de skulle handskas med skammen som var förknippad med 

depression (Badger, 1996).  

 

De flesta närstående till deprimerade patienter i Fadden, Bebbington & Kuipers (1987) 

studie tyckte att professionella vårdgivare borde erbjudit mer information och 

konsultation. De uppskattade att veta så mycket som möjligt, då de kände att de blev 

bättre omvårdare genom att ha mycket kunskap. Men det var också mycket viktigt att de 

fick bekräftelse för sina specifika behov och fick hjälp och stöd i sin unika situation. De 

tyckte också att det var viktigt att de fick information efter hand som tiden gick, då 

behovet av information hela tiden ändras (Rose, 1999). Att få skriftlig information var 

mycket uppskattat av en del anhöriga (Boyle & Chambers, 2000). 

 

Stengård (2002) skriver att alla typer av anhörigvårdare uttryckte ett behov av mer 

information vad gällde bl.a. rehabilitering, fakta om sjukdomen och hur man handskas 

med vardagliga problem. 

 

Under perioden av tillfrisknandet kände många att de saknade kunskap om hur och när 

de skulle lämna över ansvaret till den sjuke igen. De behövde också information om hur 

de skulle förhålla sig till den sjuke efter depressionen. Familjerna menade att alla hade 

förändrats och så hade även förhållandet (Badger, 1996). 
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De flesta närstående vill veta och få information om sina närståendes sjukdom och 

status (Lelliott m.fl., 2003). De närstående vill inte bli utestängda från vården, utan de 

vill vara delaktiga och ha regelbunden kontakt med personalen som har hand om 

patienten (Rose, 1997; Lelliott m.fl., 2003). Information som man ville ha kunde vara 

av medicinsk karaktär, diagnos och symtom som kommer med sjukdomen, även hur 

sjukdomen kommer att påverka personerna kring patienten (Lelliott m.fl., 2003). 

 

Stöd och hjälp 
Många behöver hjälp och stöd i sin roll som närstående. Lelliott m.fl., (2003) fann att 

råd och träning i omvårdnad var till stor hjälp så att de kunde hantera svåra situationer 

på ett bättre sätt. Marsh & Johnson (1997) skriver om hur depressionen påverkar 

familjen. Det beror mycket på i vilket stadium familjen befinner sig i och hur rollerna 

ser ut inom familjen vid den tidpunkt som sjukdomen slår ner.  

 

Enligt Stengård (2002) uttryckte den stöttande närstående minst behov av att själv få 

stöd, medan den oroliga typen av anhörigvårdare behövde mest. Trots att alla närstående 

uttryckte ett behov av stöd, ansåg sig de flesta fått otillräckligt stöd under de senaste 12 

månaderna. Det stöd de önskade sig var främst undervisning angående den psykiatriska 

sjukdomen, träning till anpassning, ledighet, avlastning och att få ingå i en stödgrupp  

 

Många närstående ville veta vad det fanns för hjälp och stöd att tillgå. Att kunna få hjälp 

och stöd dygnet runt var något som de ville ha tillgång till. Det kunde handla om allt 

från vad det fanns för olika stödgrupper eller intresseföreningar till att veta vad deras 

rättigheter som närstående var. Denna information skall vara lättillgänglig och finnas på 

de närståendes eget språk. De närstående ville också veta vem det var som kunde 

erbjuda vad i vårdkedjan och vem som hade ansvar för vad (Lelliott m.fl., 2003). 

Önskan efter information var inte lika stort som att få bekräftelse för det man gjorde. De 

närstående tyckte också att det var viktigt att deras roll blev bekräftad, utan att det 

klandrades ner på dem. Alla närstående hade dock inte samma önskan att vara delaktiga 

till 100 procent utan kände det skönt med avlastning från professionellt håll (Rose, 

1997). 
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Att få tala igenom sina problem med någon som förstår situationen tyckte de närstående 

var till stor hjälp. Från den hjälp och service som fanns tillgänglig ville de närstående ha 

hjälp med praktiska frågor som var i relation med deras roll, så att de skulle kunna 

fullgöra sin funktion på bästa sätt. De ville också ha hjälp för egen del med saker som 

de brottades med, konsekvenser som blivit på det personliga planet. Det kunde handla 

om känslor, deras egna psykiska tillstånd, sociala och ekonomiska konsekvenser som 

uppstått när de vårdat sin närstående (Lelliott m.fl., 2003). Att få ett avbrott i sin 

vårdande situation som närstående ansågs värdefullt, men då var det också viktigt att 

den som tog hand om patienten under tiden gjorde det på ett tillfredsställande sätt. De 

tyckte att denna hjälp hade varit värdefull så att de fick tid för sig själva och tänka på 

och ta vara på sitt eget liv. Att kunna ha ett eget liv och träffa vänner, att kunna jobba 

eller utöva sina intressen ansågs mycket värdefullt (Lelliott m.fl., 2003). De olika 

familjemedlemmarna hade olika behov och behövde därför individuell hjälp och 

stöttning för att klara av den nya situationen (Marsh & Johnson, 1997). 

 

Närståendes erfarenheter 
Brist på information 
De närstående vill bli sedda som partners i behandlingen eftersom de ser sin roll viktig 

vad det gäller tillfrisknandet av den deprimerade personen och för att förhindra återfall 

(Badger, 1996). Många närstående var osäkra på orsaken till diagnosen depression och 

uttryckte oro över konsekvenser av sjukdomen. Närstående tyckte att för lite 

information gavs till dem angående medicinering, vilket ledde till ökad oro (Boyle & 

Chambers, 2000). 

 

Maken/makan till den deprimerade hade varierande erfarenheter vad gällde bemötandet 

från hälso- och sjukvårdspersonal. Nästan hälften av dem visste inte hur de skulle 

hantera patientens humörsvängningar och beteende och de flesta kunde inte sätta sig in i 

patientens situation. Bara 2 av 24 kände att de hade fått tillräckligt med information för 

att fullt förstå sin partners problem och över hälften hade inte fått någon information 

alls (Fadden, Bebbington & Kuipers, 1987). Den kunskap och färdighet som de 

närstående hade, lärde de sig från olika håll. Många hade lärt sig genom att observera 

vänner eller grannar som varit i liknande situationer och sedan försöka själv, och lärde 
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sig av sina misstag. Många närstående saknade feedback på att det de gjorde var rätt. De 

ville ha information och träning och de ville få reda på vad det fanns för service och 

hjälp att tillgå för dem (Chambers, Ryan, & Conner, 2001). 

 

Endast var tredje närstående kände att de hade fått tillräcklig information om 

sjukdomen, eller om det omvårdnadsteam som fanns runt den sjuke. Lika många kände 

att de var involverade i beslutsfattandet kring den vård som den sjuke fick (Lelliott m.fl. 

2003). Bristen på information påverkade de närstående på många olika sätt, allt ifrån 

praktiska problem till mer abstrakta problem dök upp. Ovanpå detta tillkommer de 

individuella problem som de närstående har (Rose, 1999). Många familjer uttryckte 

frustration över kunskap och servicebristen hos hälso- och sjukvårdspersonal angående 

depression och familjer i kris (Badger, 1996). 

 

De närstående talade om hur viktigt det var att de som närstående visste lika mycket 

som patienten, varken mer eller mindre. I de fall som närstående visste mer än patienten 

uppstod det problem då de inte visste hur mycket av det som kändes till som borde 

nämnas för patienten. Var det åt andra hållet så att patienten kände till mer än deras 

närstående, visste de inte vad de skulle berätta för sina närstående då de inte visste hur 

de skulle reagera på det de får reda på (Rose, 1999). 

 

Känslomässig erfarenhet 
När någon familjemedlem drabbas av en mental sjukdom inleds en sorgprocess för de 

närstående. Att den älskade förvandlas till någon annan är en förlust och denna förlust 

måste bearbetas. Dessa förluster kan yttra sig i symbolisk art som drömmar, hopp och 

förväntningar. De närstående bär ofta med sig en ständig känsla av sorg. Som syskon till 

någon som har depression kan upplevelsen av förlust bli dubbel. Dels känslan av att 

förlora sitt syskon och förlusten av föräldrarna som lägger all energi på det sjuka 

syskonet (Marsh & Johnson, 1997). 

 

Att leva med en deprimerad person innebär ett känslomässigt tryck. Det som framförallt 

frestade på var de symtom som följde depressionen, exempelvis hopplöshet, nervöst och 

oroligt beteende, uppgivenhet, patienten bristande intresse i socialt liv (Coyne m.fl., 
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1987). Känslomässigt är det som att befinna sig i en berg och dalbana. Vissa stunder är 

bättre och framtiden ser ljusare ut, för att sedan ändras till en nerförsbacke och 

svårigheterna blir mer kännbara. De flesta familjer överlever den katastrof som 

sjukdomen medför, men ingen gör det utan erfarenhet av stress och kaos. (Marsh & 

Johnson, 1997). 

 

Känslan av ängslan och oro hade många orsaker. En del närstående undrade vad som 

skulle hända med deras närstående i fall de gick bort eller om de inte skulle orka med 

situationen. Vem skulle då ta hand om den sjuke, skulle han få hjälp av rätt personer? 

Tar en närstående hand om en deprimerad person handlade detta i många fall inte enbart 

om plikt, utan det fanns också starka känslomässiga band som gjorde att de närstående 

ställde upp för den sjuke. Det var svårt tyckte många närstående att aldrig få mentalt 

ledigt, även om personen inte fanns där konkret (Chambers, Ryan, & Conner, 2001).  

 

Badger (1996) skriver att om familjen föreslog alternativt mindre jobb eller 

uppmuntrade till ökad hobby för den sjuke svarade denne ofta negativt på det. 

Likgiltigheten och avsaknaden av feedback skapade känslor som ilska och frustration 

och ledde till minskad kommunikation i familjen.  

 

Alla familjer tyckte enligt Badger (1996) att skammen för depression var större än om 

den sjuke hade haft en mer fysisk skada och kände att mental ohälsa var förknippat med 

svaghet och misslyckande. Rask & Rahm Hallberg (2000) skriver att de närstående 

kände att de fick lite tillbaka och ingen tillfredsställelse i deras roll som vårdare. 

Känslor av skuld fanns också. 

 

Delta i en grupp tillsammans men personer i liknande situation hjälpte många 

närstående att våga vara öppna, berätta och fråga. Många kände att de fick lite tillbaka 

och ingen tillfredställelse själva i deras roll som vårdare. De närstående kände även att 

patientens ständiga oro, gråtmildhet, irritation, trötthet och ingen motivation gav dem 

känslor av frustration som var svårt att hantera (Boyle & Chambers, 2000). 
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De närstående som uttryckte sina känslor var mer benägna att se den deprimerade som 

kapabel att själv ha kontroll över sin situation samt negativa händelser i livet än de som 

otillräckligt uttryckte sina känslor. Dessa närstående försökte också få patienten till att 

göra saker annorlunda genom råd, förslag eller genom att aktivt ingripa. De närstående 

som uttryckte sina känslor tenderade att bli mindre flexibla och toleranta och kritiserade 

ofta den sjukes beteende. Den deprimerade till dessa närstående löpte dock mindre risk 

för återfall. Ju mer tid den deprimerade och den närstående spenderade tillsammans 

desto mindre kontrollerande tenderade den närstående att vara, detta gällde dock inte 

kontrollen av den deprimerades uppförande (Hooley & Campell, 2002). 

Anmärkningsvärt är att fruar till deprimerade män tenderade att spendera mindre tid 

tillsammans med sin make än vad männen till deprimerade fruar gjorde. Fruarna var 

även mer benägna att uttrycka sina känslor starkt och därigenom också utöva kontroll 

över sin make (Hooley & Campell, 2002). 

 

Fadden, Bebbington & Kuipers (1987) beskriver i sin studie makar/makor till 

deprimerade. Symtom som tillbakadragenhet, bedrövelse, förtvivlan, oro och 

skyldigheter gentemot den sjuke orakade vanligen slitage i äktenskapet. Hälften av alla 

makar/makor till deprimerade kände att det sociala livet hade minskat mycket och att 

vänner blev avskräckta. Många av dem hade ingen att vända sig till eller kände inte 

någon i samma situation. De kände en stor skam över sin situation. Många av 

makarna/makorna kände att de inte längre kunde prata om sina egna problem med den 

deprimerade och det fanns fler inslag av gräl och mindre ömhet i förhållandet. Av de 

284 anhörigvårdare som intervjuades i Stengårds (2002) studie ansåg sig endast 20 

procent själva ha en bra mental hälsa.  

 

2/3 av makarna/makorna kände att den deprimerade hade blivit en annan person och att 

det inte längre var personen de en gång gifte sig med. Personen var nu mer som ett barn 

för dem, någon som behövde tas om hand. Trots detta ville de flesta, 88 procent, stanna 

kvar i äktenskapet även om det kändes som en plikt. Bedrövelse, skuld och sorg är 

gemensamma känslor bland makarna/ makorna till den sjuke (Fadden, Bebbington & 

Kuipers, 1987). I samband med att patienten började med någon behandling skriver 

Badger (1996) att familjen kände hopp om att det fanns en möjlighet att bli normal igen. 
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Stöd 
I krissituationer eller stunder då det var extra svårt kände de närstående ett bristfälligt 

stöd från sjukvården. De visste inte vem som de skulle vända sig till eller så fick de 

vänta för att få kontakt från professionellt håll. I situationer då det inte fanns 

professionell hjälp att tillgå eller då de anhöriga hade behov av att prata med någon fick 

familj och vänner fungera som bollplank. Prata med andra i liknande situationer var 

också till mycket god hjälp. Då det inte fanns någon att bolla sina funderingar med när 

det som bäst behövdes eller att söka hjälp men inte få någon respons var ett stort 

stressmoment för de närstående (Chambers, Ryan, & Conner, 2001). 

 

Hälften av makarna/makorna i Fadden, Bebbington & Kuipers (1987) studie kände att 

de inte kunde kontakta sjukhuset om de blev oroliga eller behövde råd. Endast 3 av 24 

var nöjda med servicen dom fått från sjukhuset. 

 

Socialt stöd är ett begrepp som är väldigt komplext och som har många ansikten som 

medkänsla, medlidande, påtaglighet, försäkran och informationsaspekter är några. 

Rose (1997) har identifierat fyra olika stöd källor som de närstående vänder sig till.  

 

Dessa är: 

1. Professionellt stöd 

2. Stöd från vänner 

3. Stöd från den vidgade familjen, ex. svärföräldrar, kusiner osv. 

4. Stöd från sin tro, andligt stöd. 

 

1. Professionellt stöd består till stor del av en respektfull attityd mot familjen och en 

frånvaro av hinder hur de närstående sköter patienten. Delaktighet i den informationen 

som de professionella vårdgivarna gav, ledde till att de närstående accepterade att det 

inte fanns några raka svar. De samtal som de närstående hade med doktorn handlade 

mest om mediciner och prognos. De flesta närstående kände att det saknades 

regelbundna förslag för professionellt stöd till de närstående. De positiva mötena som 

hade ägt rum beroende enligt de närståendes på tur eller på grund av deras erfarenheter 

och personlighet.  
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2. Det kändes viktigt att det inte var någon som talade med någon annan vid sida av, 

även rädslan för vad folk skulle tycka då de inte visste vad sjukdomen innebar.  

Känslomässigt stöd från en vän var högt värderat då de närstående kände att omtanken 

var äkta och att det var säkert att ventilera sina tankar. 

 

3. En del närstående sökte stöd från någon utomstående, den vidgade familjen, men 

detta gjordes först efter ett tag. De närstående hade då noga reflekterat över sin situation 

och därefter valt ut någon speciell person som man kunde lita på. Den vidgade familjen 

kan erbjuda hjälp på flera sätt till den närstående, både påtaglig hjälp och känslomässigt 

stöd. Släktingar har en unik hjälp att erbjuda de närstående till patienten då de känner 

till patientens historia och nuvarande behov.  

 

4. En del närstående kände styrka och känslomässigt stöd ifrån sin religiösa tro. Deras 

starka tro på Gud och det sociala nätverket som fanns i kyrkan var en trygg källa som 

gav styrka (Rose, 1997).  

 

Erfarenheten kring tillgänglighet av hälso- och sjukvård och social hjälp var att denna 

service sällan fanns tillgänglig eller så kändes inte den hjälp de närstående fick helt 

tillfredställande (Marsh & Johnson, 1997). De flesta närstående fick stöd först efter flera 

möten med hälso- och sjukvården.  Det saknades regelbunden hjälp från professionella 

stödgrupper för att hjälpa närstående (Rose, 1997). 

 

 

Hanterings- och anpassning strategier 
Badger (1996) förklarar att alla familjer använder sig av strategier för att minska 

konflikter. Alla närstående hanterar situationen på olika sätt, hur de hanterade 

situationen speglar sig i samspelet med sjukvårdspersonalen, miljön och hur kulturella 

faktorer ser ut. De närstående till en deprimerad person menade att det var ett 24 

timmars jobb, vilket var både psykiskt och emotionellt tröttande. Det stod klart att de 

närstående hade utvecklat en mängd olika strategier för att klara av att vårda en 
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närstående på lång sikt. En del hade accepterat och pratade praktiskt om det, som om 

det bara var något att ta i tu med (Chambers, Ryan, & Conner, 2001). 

 

Andra hanterade det genom att inte kritisera den sjuke eller uttrycka sina känslor. 

Medan några lämnade den sjuke tillfälligt då denna tog initiativ till konflikt. Det mest 

drastiska var att lämna förhållandet (Badger, 1996). Vissa hanterade situationen genom 

att gå ifrån en stund, kanske gå ut i trädgården eller genom att gå in i ett annat rum för 

att få lite andrum. Många närstående kände också att de behövde ”lätta på trycket”, att 

bara få skrika rakt ut, söka socialt stöd hos någon nära och få uttrycka sina känslor 

(Chambers, Ryan, & Conner 2001; Badger, 1996). Andra kände att det hjälpte att tänka 

på hur det var innan den närstående blev sjuk. Många närstående kommenterade dock 

att det fanns gränser för hur mycket de orkade med, även om de skulle vilja göra mer för 

sina närstående så orkade de inte. Det som de närstående tyckte var speciellt svårt att 

hantera var humör svängningar, aggression och att det sociala livet blev inskränkt 

(Chambers, Ryan, & Conner, 2001). 

 

Genom att hitta på socialt accepterade förklaringar till förändringen i familjen var ett 

sätt att skydda sig mot skammen. De berättade inte om problemet för utomstående och 

isolerade sig (Badger, 1996). Vidare beskrivs hur familjen i tre steg tar sig igenom 

processen och blir förändrade av den. Första steget innebär förvandlingen då det blir 

svårt för den sjuke och familjen att behålla sina roller. Andra steget innebar att familjen 

gjorde ett val mellan att hålla fast vi det som varit eller gå framåt för att handskas med 

deras sårbara medlem. Tredje steget innebär återhämtning av kommunikationen inom 

familjen, problemlösning och sociala kontakter. 

För att klara av situationen hanterade makarna/makorna situationen på olika sätt. 92 

procent levde på hoppet att situationen skulle förändras, 33 procent klandrade sig själva 

och 29 procent kände sig bättre genom att äta, röka eller dricka mer. Få av makarna/ 

makorna gjorde förändringar i jobbet på grund av den sjuke. (Fadden, Bebbington & 

Kuipers, 1987). 

 

Ingen utav makarna/makorna i Fadden, Bebbington & Kuipers (1987) studie kunde 

komma ihåg att de någon gång hade fått något råd om hur dom skulle klara av att 
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hantera patientens beteende, vilket de flesta tyckte var en mycket besvärlig del i 

sjukdomen. 

 

Närstående tar på sig roller som de både är otränade och oförberedda på.  Gradvis får de 

närstående lära sig att hantera den utmaning som det innebär att leva med sjukdomen, 

det kan handla om sjukdomen i sig själv till att lära sig vad de har för rättigheter och 

skyldigheter gent mot hälso- och sjukvården och andra instanser som finns för att hjälpa 

till i vardagen. Hur närstående hanterar situationen beror mycket på vem det är i 

familjen som blir sjuk även vilka förluster och situationer som sjukdomen drar med sig 

(Marsh & Johnson, 1997).  

 

I början av sjukdomen blev den deprimerade någon helt annan person än tidigare och 

han fick svårt att behålla sin roll vilket skapade svårigheter i familjen. Det är intt bara 

den sjuke som förändras, utan även övriga familjemedlemmar omvandlar sina roller. 

Under ett senare skede i sjukdomen började familjen skifta fokus från den sjuke till de 

andra medlemmarna och fick nya sätt att förhålla sig till den deprimerade. De anhöriga 

började återuppta kontakten med vänner och kommunikationen och problemlösningarna 

kom igång och nya strategier prövades. Vissa insåg att gamla vanor i förhållandet inte 

fungerade och hade kanske till och med förlängt depressionen (Badger, 1996). I Lelliott 

m.fl. (2003) kan man läsa att endast en av fyra tycker att de har fått tillräcklig hjälp från 

professionellt håll med deras roll som närstående. 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Författarna har valt att fokusera på närstående till deprimerade personer generellt i 

vården. Det finns ett antal studier gjorda på området med olika inriktning, men ämnet är 

ändå inte belyst så mycket som man skulle kunna förvänta sig. En litteraturstudie ansågs 

intressant då det fanns många studier gjorda inom området. Författarna har valt denna 

metod då de vill ta reda på vad det fanns för litteratur inom området. 

 

Det har varit svårt att hitta artiklar som enbart inriktar sig på närstående till deprimerade 

patienter, därför har artiklar som handlat om närstående till andra patientgrupper också 
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inkluderats om de varit relevanta för studien och vårt syfte. Författarna har valt att inte 

begränsa artikelurvalet till något speciellt år, utan de artiklar som varit relevanta för 

studien har tagits med. Vid första gallringen lästes bara titel och abstrakt och strategin 

kan ha lett till att relevanta artiklar har sållats bort som kunde ha tillfört uppsatsen 

något. När det ansågs klart att vi funnit den mängd artiklar som var relevanta för studien 

avbröts det systematiska sökandet i databaser, dock har fler artiklar lästs som har hittats 

i referenslistor i relevanta artiklar. Dessa har beställts genom biblioteket på HTU i 

Vänersborg. Den osystematiska sökningen som gjordes har sina begränsningar i att 

författarna kan ha missat relevant litteratur då enbart titlarna lästes på de artiklar som 

fanns i tidskrifterna och i referenslistorna som grund för att se om artikeln var relevant i 

första skedet. Syftet har ändå uppfyllts. 

 

Resultatdiskussion  
Information 
Det funna resultatet visar att de närstående inte får den information som de skulle 

behöva för att orka och klara av situationen mer friktionsfritt. Både Badger (1996) och 

Rose (1999) skriver att familjer till deprimerade personen hanterar sin situation bättre 

om de får tillräcklig information. De närstående behöver information om sjukdomen, 

detaljerna i den och symtomen av den. Andra frågor de närstående behövde få svar på 

var: Hur ska vi förhålla oss till den deprimerade? Hur klarar vi av skammen? När är det 

dags att lämna tillbaka ansvaret? Vad finns det för behandlingsalternativ? Att de 

närstående fått otillräcklig information framgår av flera studier (Fadde, Bebbington & 

Kuipers 1987; Badger 1996; Stengård, 2002). Resultatet visar på att det inte är enbart 

medicinsk information som de närstående vill ha, de behöver också information om 

praktiska och känslomässiga problem som sjukdomen kan föra med sig. Här kommer 

sjuksköterskans viktiga roll som informant in. Det är viktigt som sjuksköterska att vara 

medveten om den enskilda personen i dennes unika situation. Resultatet visar på att om 

tillräckligt individanpassad information ges, undviks stress hos de närstående och det 

skapas en trygghet vilket får dem att hantera sin situation på ett mer positivt sätt. I 

SOSFS (1993:17) står det att individanpassad information skall ges till både närstående 

och patient. 
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I resultatet framkommer det att de närståendes erfarenheter av vården präglas av hur de 

har fått informationen. Vem som gav informationen, hur den gavs och vem den gavs till. 

Detta var faktorer som påverkade deras upplevelse av informationen. I vissa fall har 

information getts men andra faktorer kan ha påverkat mottagaren att inte ta till sig 

informationen, viket kan ha lett till att hon eller han känner att de inte har fått rätt hjälp. 

Författarnas slutsats är att det är viktigt att följa upp given information och försäkra sig 

om att personen har förstått den information som givits. 

 

Hallberg och Rask (2000) studie visar svenska sjuksköterskors syn på vad de anser 

ligger inom ramen för sitt arbetsansvar och arbetsuppgifter. Det sjuksköterskorna ansåg 

som sin främsta uppgift var ”aktiviteter relaterade till patientens ADL”. Det minst 

vanliga som sjuksköterskorna ansåg sig arbeta med var att informera familjer om 

patientens sjukdom och behandling. Endast 8 procent av sjuksköterskorna svarade att de 

ofta informerar närstående om patientens sjukdom eller behandling. De övriga gjorde 

det aldrig eller bara ibland. Lika stor del, 8 procent, av sjuksköterskorna såg det som sin 

skyldighet. Vidare visar resultatet på ett missnöje vad det gäller informationen. De 

flesta anser sig ha fått otillräcklig information. Sjuksköterskor är inte medvetna om sitt 

ansvar att informera de närstående. Författarna ser att de närstående saknar information 

och att sjuksköterskorna inte är medvetna om det. Författarna anser att det är angeläget 

att sjuksköterskan ser de närståendes behov av information och har kunskap om hur 

viktig informationen är för dem. 

 

Det framkommer i litteraturstudien att otillräcklig tid läggs på de närstående. Många 

visste inte vart de skulle vända sig då de behövde råd och stöd och de kände missnöje 

över detta. En australiensk studie av Zeeman m.fl. (2002) visar att 8,2 procent av 

sjuksköterskornas tid i den kommunala psykiatrivården läggs på de närstående. Studien 

visar på att mycket av sjuksköterskans tid handlar om att informera, hjälpa och stödja de 

närstående. Resultatet av en svensk studie gjord av Rask & Hallberg (2000) visar att 

hela 92 procent av sjuksköterskorna inte såg de närstående inom ramen för sitt 

arbetsområde. Författarna anser att de australiensiska sjuksköterskorna är ett gott 

föredöme vad det gäller prioritering av tid till de närstående. Om de närstående ges 

prioritet blir de samtidigt bekräftade. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara 
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uppmärksam på detta och att avsätta den tid som behövs. Att vara lättillgänglig för de 

närstående är också ett sätt att ge dem tid och bekräftelse vilket leder till bättre hälsa 

både för patient och närstående enligt Lelliott m.fl., (2003). Hur kommer det sig att de 

australienska sjuksköterskorna inkluderar de närstående i sitt arbete i högre grad än vad 

de svenska sjuksköterskorna gör?  

Ingen av de deprimerade männen i Alexanders (2002) studie hade ett nära och förtroligt 

förhållande till en annan människa. Den största anledningen till detta var att de inte ville 

vara till börda för andra eller så trodde de ingen skulle förstå. Detta ledde till att de inte 

visade vad de tänkte eller kände och höll mycket inom sig. De närstående i sådana 

situationer hade behövt information och hjälp till att få förståelse för situationen. Det 

framkommer i resultatet att de närstående inte vet vad depression har för olika 

förkläden, hur symtomen ser ut och hur man som närstående handskas med detta. 

Okunskap tror författarna kan göra att de närstående lätt tar på sig skulden för 

situationen. 

 

En viktig uppgift för sjuksköterskan är att undervisa både närstående och patient vad 

sjukdomen innebär och kan medföra. De är då mer förberedda för kommande 

situationer och därigenom hantera situationen på ett bättre sätt. Rådgivning och 

vägledning är ett viktigt inslag enligt SOFSF (1993:17) som stöd för patienten och de 

närståendes egna insatser. 

 

Stöd och hjälp 
Det stöd de närstående efterfrågade var träning till anpassning, avlastning och ledighet, 

någon att tala med samt att ingå i en stödgrupp. Vidare visar resultatet att få närstående 

har varit delaktiga vid planeringen av den sjukes vård trots att andelen närstående som 

vill vara med var stor. Hur kan det komma sig att så få närstående har fått frågan om de 

vill vara med vid planeringen av vården? I utbildningen har författarna lärt sig hur 

viktigt det är att se hela människan, psykiskt, fysiskt, andligt, socialt och kulturellt. Alla 

är inte lika och har inte samma önskan.  

 

De närstående är aktiva i varierande grad. Detta beror på deras relation till den sjuke och 

även på de sociala förväntningar som finns på de närstående, aktivitetsgraden kan dock 
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variera under vårdtiden skriver Berg (2002). Varför hälso- och sjukvården inte 

engagerar sig för de närstående i större grad är något som författarna funderar över. Hur 

kommer det sig att man inte ser till hela människan och inkluderar de närstående? En 

studie gjord av Pejlert (2001) visar att sjuksköterskor behöver vara mer medvetna om 

sina attityder och sitt bemötande av familjerna. Att öka samarbetet och ge de närstående 

stöd samt möjlighet att möta andra närstående i liknande situation kan vara till hjälp. 

 

Det framkommer i resultatet att professionellt stöd består av ett respektfullt bemötande. 

Detta innebär att de närstående får vara delaktiga i vården, att de blir bekräftade och får 

stöd i sin roll. Pejlert (2001) skriver att vårdgivares attityder till närstående har 

förändrats till det bättre under senare år. Vidare skriver han att sjuksköterskan kan 

hjälpa de närstående till bättre välbefinnande genom att bemöta dem i deras livsvärld. 

Blir de närstående behandlade med respekt och medkänsla blir det lättare för dem att 

bibehålla en god relation till den deprimerade. Författarnas slutsats av detta är det 

nödvändigt att se de närstående inom ramen för sitt arbete som sjuksköterska. 

 

Känslor  
Känslor av sorg och förlust uppstår då den deprimerade förändras, även de symtom den 

deprimerade uppvisar kan vara mycket påfrestande framgår i resultatet. Ingen familj går 

igenom sjukdomsförloppet utan att bli känslomässigt berörd. Många olika känslor finns 

i omlopp och de närstående kände sig aldrig mentalt lediga. Av vad som framkommit i 

resultatet ses ett stort behov hos de närstående av att ha någon att prata med, ventilera 

sina känslor. Då de närstående och den deprimerade inte förstod varandras känslor och 

handlande ledde detta till slitage på förhållandet och försämrad kommunikation. Det är 

som sjuksköterska viktigt att vara medveten om de känslor närstående till deprimerade 

ofta har. Därav kan slutsats dras att de närstående behöver stöttning från personer som 

förstår. De närstående som gavs möjlighet att uttrycka sina känslor hanterade sin 

situation på ett bättre sätt enligt Hooley & Campell (2002).  

 

Resultatet visar på att många närstående kan få hjälp genom att delta i en grupp 

tillsammans med personer i liknande situation. I dessa grupper kan de närstående få 

tillfälle att prata med någon som förstår. Avlastning var något många närstående 
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önskade och högt uppskattade. Detta är något sjuksköterskan bör ta reda på om det finns 

och då det är aktuellt starta upp grupper, underhålla och informera de närstående tycker 

författarna.  

 

I resultatet framkom att de närstående kände skuld gentemot den sjuke och även skam. 

Det sociala nätverket blev mindre och många kände att de inte hade någon att vända sig 

till. De närstående som lever med en deprimerad person påverkas på en mängd olika 

sätt. Patientens minskade intresse för socialt liv, deras känsla av hopplöshet och 

hans/hennes oro är depressiva symtom som påverkar de närstående på ett negativt sätt.  

En stor del av de närstående till deprimerade personer ansåg sig själva inte ha bra 

mental hälsa på grund av skuldkänslor. Författarna anser att det är sjuksköterskans 

ansvar att se till att de närstående blir medvetna om att det kan vara utomstående 

faktorer som kan ha påverkat deras närståendes tillstånd. De närstående har många 

känslor och att vara medveten om detta som sjuksköterska och att försöka få dem till att 

uttrycka sina känslor är en viktig del i arbetet med de närstående. Det är tydligt att 

närstående påverkas av att ha en sjuk vän eller familjemedlem. Pinqart & Sörensen 

(2003) beskriver att det är en stressig erfarenhet för de flesta anhöriga att hjälpa och ta 

hand om en deprimerad familjemedlem. De närstående som tar hand om en sjuk vän 

eller familjemedlem upplever stress och kan själva bli deprimerade samt att de kan 

uppleva en lägre nivå av välbefinnande jämfört med deras normaltillstånd.  

 

I resultatet framgår att det finns ett stort missnöje med vården bland närstående, både 

vad gäller informationen som ges, stöd och hjälp samt känslomässigt stöd. Enligt en 

fransk studie av Gasquet, Dehé, Gaudebout & Falissard (2003) var patienters 

tillfredställelse med hemsjukvården och deras syn på hur den fungerade påverkbar av 

vad deras närstående tyckte, detta var främst familjemedlemmar. Detta gällde 

information, mat- distribution, hjälp med hushålls- sysslor, medicinskt omvårdnad. De 

närstående var mer nöjda än patienterna i alla kategorier. Den slutsats som författarna 

kommit fram till visar på att om de närstående är nöjda med vården är också patienten 

det i högre utsträckning. En sjuksköterska som tar hänsyn och ägnar sin tid åt de 

närstående, ökar inte bara välbefinnandet för dem utan även för patienten.   
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Patienter från en icke fungerande familj hade högre grad av depression än de patienter 

som kom från väl fungerande familjer framkommer i litteraturstudien. Det är viktigt 

med en fungerande familjerelation för den deprimerade och för dennes 

sjukdomsinriktning. De patienter som lever i dysfunktionella familjer hade en 

återfallsrisk på 69,6 procent, medan de som levde med en ”normal” familj (enl. en 

generell skala) hade en återfallsrisk på 34,9 procent (Miller, 1992). Detta visar på vilken 

viktig roll familjen spelar för den deprimerade. Blir sjuksköterskor mer medvetna om de 

närståendes behov skulle detta kunna leda till bättre förhållanden i familjen tror 

författarna.  

 

Hanterings- och anpassning strategier 
Alla närstående använder sig av strategier för att klara av sin situation framgår i 

resultatet. Vilka strategier som användes berodde bland annat på hur samspelet med 

hälso- och sjukvårdspersonalen, miljön och kulturella faktorer såg ut. Vissa lät bli att 

uttrycka sina känslor för att undvika konflikt, andra lämnade den deprimerade en stund 

då denne tog initiativ till konflikt. Att bara få skrika rakt ut och få ”lätta på trycket” 

kände många närstående behov av. För att må bättre levde många närstående på hoppet 

att den deprimerade snart skulle bli bättre igen, vissa klandrade sig själva, andra drack, 

åt eller rökte mer. Det sociala nätverket minskade då depressionen inträdde och för att 

skydda sig mot skammen isolerade familjen sig eller försökte hitta på socialt 

accepterade förklaringar till förändringen i familjen. Som resultatet visat på kan 

obearbetade känslor leda till frustration. Detta ska sjuksköterskan veta och se till att den 

närstående ges möjlighet att prata med någon förtrolig. Även se till hela människan och 

försöka se varför någon handlar på ett visst sätt. Ser sjuksköterskan detta kan hon lättare 

möta personen där denne befinner sig och bättre hjälpa. I SOSFS (1993:17) står det att 

sjuksköterskan skall se människan i ett helhetsperspektiv och inte bara inrikta sig på 

sjukdomstillståndet. Detta innebär att sjuksköterskan ser till hela patienten och där 

innefattas de närstående. Omvårdnads åtgärder planeras med berörd personal i samråd 

med patienten och då det är lämpligt även de närstående.  
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SLUTSATS  

Att hjälpa och ta hand om en närstående beskrivs som en stressig, krävande och 

ansträngande erfarenhet av de personerna som gör och har gjort det. Det är viktigt att 

som sjuksköterska ha kunskap om och veta vilken närstående sjuksköterskan har 

framför sig och se personen utifrån ett situationsperspektiv. Det är sjuksköterskans 

skyldighet att se dessa närstående och hjälpa dem, stärka dem och svara an på deras 

behov. Sjuksköterskan skall vara den som tillgodoser de närståendes behov och finns till 

hands då livet känns svårt, när frågor dyker upp men också finnas med i de stunder 

något positivt händer. Författarna efterlyser större medvetenhet bland sjuksköterskor 

och övrig hälso- och sjukvårdspersonal om de närståendes situation, för att se deras 

behov och skapa en god och säker vård för både patient och närstående. 

 

Tankar om fortsatt forskning/resultat 
Forskning skall ligga som grund för omvårdnadsutbildning liksom kvalitetssäkring och 

utveckling av omvårdnadsprofessionen. Forskningen utvecklar helhetssynen där bl.a. 

närståendes situation och behov belyses (Kihlgren, 2000). Då en människa för första 

gången blir patient är det viktigt att vårdaren anstränger sig för att skapa en tillitsfull 

relation till de närstående eftersom de kan ses som en resurs. Då närstående involveras i 

vården är det viktigt att hitta nya former för hur man kan ge dem både information och 

stöd utan att patientens personliga integritet äventyras. Många anhöriga känner skuld 

och även skam. De känner också att samhället lägger skuld på dem som anhöriga 

(Pejlert, 2001). Det är viktigt att mer forskning satsas på de anhöriga och deras situation 

så att hälso- och sjukvårdspersonalen blir medvetna om deras situation utan hela 

samhället. 
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