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Familjens deltagande i psykiatrisk öppenvårdsbehandling – patientpreferenser. 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka psykiatriska 

öppenvårdspatienters preferenser att ha med sina anhöriga i 

behandlingen, om de har blivit tillfrågade att ha med anhöriga och om 

patienten tror att anhöriga vill delta i behandlingen, samt patienters 

syn på hur patienten familjeorienterad behandling kan påverka 

patientens behandling. Studien är en kvantitativ enkätundersökning 

med 150 deltagande patienter. Hälften av patienterna har önskemål 

om att ha med sina anhöriga i behandlingen, och en tredjedel är 

erbjudna detta. En tredjedel av patienterna önskar inte ha med sina 

anhöriga. Nästan hälften skulle valt att komma ensam trots att de 

erbjudits familjebehandlingsmöjligheter. Ungefär hälften av 

patienterna uppger att de inte vet vad det skulle innebära för dem att 

ha med en anhörig i behandlingen. En slutsats som studien kan dra är 

att psykiatriska öppenvårdsverksamheter fortfarande arbetar utifrån 

en individuell behandlingstradition. Patienterna önskar dock själva 

ökad inblandning av deras anhöriga i mötet med den psykiatriska 

öppenvården.  

 

Nyckelord. Patienter, perspektiv, psykiatri, anhöriga, familjebehandling. 
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The family's participation in the psychiatric outpatient treatment - patient preferences. 

 

 

Abstract 

 

 

The purpose of this study was to examine the psychiatric outpatient 

patient’s preferences to involve his family in treatment, if they have 

been asked to bring along family members and if the patient believes 

that families want to participate in treatment, and patients' views on 

how family-oriented treatment can influence the patient treatment. The 

study is a quantitative survey of 150 participating patients. Half of the 

patients have desire to be with his family in treatment but only a third 

has been offered this. One third of the patients do not want to have 

their relatives involved in the treatment. Nearly half would choose to 

come alone, although they have been offered family treatment. About 

half of the patients do not know what it would mean for them to have a 

family member in their treatment. One conclusion from the study is 

that the psychiatric outpatient care is still working from an individual 

treatment tradition. Patients would prefer increased involvement of 

their relatives in the encounter with the psychiatric outpatient care. 

 
Keywords: Patients, perspective, psychiatry, relatives, family therapy. 
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INTRODUKTION 

Inledning 

Trots att forskning visar att psykiatriska sjukdomar och psykisk ohälsa kan botas 

framgångsrikt när man arbetar i ett relationellt perspektiv, t.ex. tillsammans med patient och 

patientens familj (Asen, 2002; Hansson, 2004; Leff et al., 2000) vid vissa diagnoser, så 

förekommer detta arbetssätt sällan inom vuxenpsykiatrin. 

 

Psykiatrireformen från 1995 (Socialstyrelsen, 1999) var ett försök att förbättra livsvillkoren 

för de psykisk funktionshindrade i samhället med insatser inom sysselsättning, 

arbetsrehabilitering och boende. De anhörigas situation uppmärksammades och reformen 

uppmanade till att förbättra stödet till dem i form av anhörigutbildning. När Nationell 

psykiatrisamordning (SOU 2006:100) tillsattes av regeringen 2003 var det för att fortsätta det 

arbete som psykiatrireformen bidragit med men också att uppmärksamma de brister som 

framkommit inom den psykiatriska vården. Stödet till anhöriga och närstående skulle 

ytterligare förbättras och gruppen barn som anhöriga till en förälder med psykisk sjukdom 

uppmärksammades särskilt. Oberoende av detta så visar det sig som att behandling där 

familjen involveras har haft svårt att etablera sig inom vuxenpsykiatrin. Skälen till detta kan 

vara många. Några förklaringar kan vara ovana hos behandlaren att arbeta med fler i rummet 

eller att alliansen med patienten i terapin skulle gå förlorad om man bjuder in familjen 

(Maybery & Reupert, 2009). Rose, Mallinson och Walton-Ross (2004) pekar på att 

personalen inte har stöd från verksamhetens ledning i att arbeta familjeinriktat, upplever 

tidsbrist och dessutom att en del familjer inte är motiverade att delta i behandlingen. 

Forskning kring patienternas preferenser vad avser familjeinsatser har inte blivit föremål för 

studier. Kunskap om huruvida patienten är tillfrågad eller vad patienten själv tänker avseende 

behandling där fler i familjen deltar är bristfällig (Perreault, Paquin, Kennedy, Desmarais & 

Tardif, 1999).  

Denna studie har som syfte att undersöka patienternas preferenser avseende att ha med sina 

familjemedlemmar i behandlingen i ett mer systemiskt perspektiv. Har en person som söker 

psykiatrisk vård önskemål om att ha med sina anhöriga eller familj i behandlingen? Blir man 

som patient inom en psykiatrisk öppenvårdsmottagning tillfrågad om att bjuda in anhöriga 

eller familj för att delta i behandlingen? Tror den person som söker psykiatrisk vård att 

familjen vill delta i behandlingen och kan detta påverka relationen till behandlaren? 
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Definitioner 

Det finns flera olika sätt att beskriva insatser i familjen inom vuxenpsykiatrin. De begrepp  

som psykiatriska verksamheter själva brukar använda är mångfacetterade. Begrepp som 

förekommer är bl.a. parsamtal, familjeinterventioner, psykoedukation, familjearbete och 

familjesamtal. Själva begreppet familjeterapi kan definieras med hjälp av Olsson och Petitt 

(1999) utgörande psykoterapi med en familj som kan bedrivas med olika teorier som 

utgångspunkt. Dessa kan vara psykodynamisk teori, systemteorietisk eller behavioristisk teori. 

Familjeterapi kan också omfatta den psykoterapeutiska inriktning som utgår från systemteori, 

kommunikationsteori och konstruktivistiska teorier med fokus på vilket sätt kommunikation 

och samspel mellan människor kan bidra till att problem avhjälps inom familjen, hur 

familjens struktur och organisation påverkar familjemedlemmarnas funktion samt tekniker 

som beskriver goda behandlingsresultat. Kjell Hansson (2004) använder begreppet 

familjebehandling som ett sammanfattande ord för olika familjeterapeutiska insatser och 

definierar ett familjeterapeutiskt synsätt på följande sätt: 

 

 ”enligt min mening betyder det att man försöker förstå de problem som en individ eller en familj har i 

ett s.k. systemiskt perspektiv. Det betyder att man har en föreställning om att t.ex. symtom hos en 

enskild individ kan hänga samman med dels individen själv, dels de olika system som individer rör sig i 

(miljön). Oftast försöker man dessutom ha ett multisystemiskt perspektiv, vilket innebär att man 

försöker förstå ett visst symtom utifrån flera olika system samtidigt” (s. 30). 

 

I denna uppsats kommer begreppet familjebehandling att användas som ett gemensamt 

begrepp för att arbeta med familjer och par. I de sammanhang där det refereras till olika 

studier avseende behandlingsmetoder kommer det begrepp som respektive refererad studie 

använt att också användas i denna text. 

Begreppet anhöriga definieras i detta arbete i enlighet med Socialstyrelsens definition (2012) 

”en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” och begreppet närstående med 

liknande betydelse men inbegriper också personer som inte är släkt med den som är sjuk, 

såsom nära vänner. 
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Historisk tillbakablick 

Familjen är samhällets minsta enhet och har alltid haft en social och känslomässig funktion 

för individen som ingen annan grupp har (Piltz & Gustavsdottir, 1992). Alla människor föds 

in i ett familjesystem och den roll man får behålls genom livet. Inom vuxenpsykiatrin har 

synen på familjen varierat från orsak till störningen till resurs (Wrangsjö, 2009). Synen på 

orsaker och behandling av mentalsjukdomar och psykisk ohälsa har genomgått olika 

strömningar genom tiderna och familjen har fått anpassat sig efter det (Engwall, 1999). I takt 

med biologiska framsteg i form av utveckling av psykofarmaka, nedläggningar av 

mentalsjukhus och bildande av psykiatriska kliniker blev det möjligt för människor med 

psykisk ohälsa att bo kvar i sina familjer och invanda miljöer och att behandlas i öppna 

vårdformer utanför sjukhus (Ottosson, 2003). Familj och anhöriga kom på detta sätt att 

involveras mer i vården.  

I samband med Psykiatrireformen 1995 (Socialstyrelsen, 1999) ville man införa mer 

humanistiska aspekter och förbättra situationen för de psykiskt funktionshindrade i samhället 

genom ökad delaktighet, bättre vård och socialt stöd. Patienten skulle få mer inflytande över 

sin situation. Med hjälp av statligt styrda medel lyckades man bl.a. utveckla 

rehabiliteringsmöjligheter, boendestöd och anhörigstöd. Anhörigperspektivet var en viktig del 

i reformen. Regeringen tillsatte 2003 en Nationell Psykiatrisamordnare med uppgift att se 

över frågor som rör arbetsformer, samverkan, resurser, personal och kompetens inom vård, 

social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade (SOU 

2006:100). Psykiatrisamordnaren fick i uppdrag att tillsammans med kommun och landsting 

”utarbeta och formulera strategier för kvalitetsutveckling för att samordna och stärka 

utvecklingsarbetet kring psykiskt sjuka och psykisk funktionshindrade”. Nationell 

psykiatrisamordning gör den bedömningen att kommuner och landsting i högre grad bör 

uppmärksamma närståendes situation och behov av att utarbeta rutiner för information, råd 

och stöd i det sociala nätverket, samt genom att använda evidensbaserade metoder för 

familjeinterventioner. Psykiatrisamordnaren lyfter fram anhörigas utsatta situation, vilken kris 

det kan innebära att se att en partner bli förändrad, och vikten av att se den anhöriga som en 

resurs som man ska samarbeta med. Utöver stödet till anhöriga generellt fokuserar 

Psykiatrisamordnaren på barnens och syskonens situation när en person med psykisk sjukdom 

är förälder, ett område som specifikt ska hanteras och som bidragit till lagändringen i Hälso- 

och Sjukvårdslagen (1982:763) 2g§.  
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När man som patient idag söker psykiatrisk vård inom vuxenpsykiatrin är behandlingen 

fokuserad på den sökande som en enskild individ. Man erbjuds tid för bedömning och har 

man med sig någon anhörig får de för det mesta vänta i väntrummet vid första besöket. 

Rutiner för hur man bemöter patientens familj och anhöriga vid ett mottagningsbesök är upp 

till den enskilde behandlaren.  

Familjebehandlingens tradition inom vuxenpsykiatrin 

Wrangsjö (2009) beskriver att inom barn- och ungdomspsykiatrin används familjeterapi som 

ett regelmässigt perspektiv medan inom vuxenpsykiatrin används familjebehandling 

företrädesvis i behandling av nyinsjuknade psykoser. Inom vuxenpsykiatrisk verksamhet har 

användandet av de psykoedukativa modellerna ökat då forskning visar att återfallsrisken i 

schizofreni och i depressioner minskar om patienten utsätts för kommunikation med låg 

emotionell laddning (Expressed Emotion). Familjen får i dessa behandlingsprogram hjälp med 

att träna kommunikation med låg intensitet (Wrangsjö, 2009). 

Ottosson (2003) beskriver hur sektorspsykiatrin, med ett geografiskt avgränsat 

upptagningsområde för psykiatrin, som fått genomslagskraft inom västvärlden, utvecklade 

teamarbetet inom vuxenpsykiatrin för att kunna ge möjlighet att få tillgång till ett brett 

behandlingsurval och allsidiga utredningar. Teamet består av psykiater, psykologer, kuratorer, 

sjuksköterskor, mentalskötare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Enligt Ottosson så blir det 

ofta psykiatern som blir huvudkontakten för patienten och då denne har 

förskrivningsmöjligheter får detta ibland till följd att denna funktion blir styrande över 

behandlingsinnehållet och kan begränsa detsamma. Teamarbetet i sig ger möjlighet till att de 

olika medarbetarnas kompetens tas till vara och tillförs i behandlingen och att helhetssyn på 

patienten blir möjlig. 

 

En endagsinventering som fokuserade på andelen patienter som också var föräldrar till 

minderåriga barn (Östman & Eidevall, 2005) visar att ungefär en tredjedel av psykiatrins 

patienter var föräldrar till minderåriga barn. Av föräldrarna som ingick i materialet hade 40 % 

en affektiv sjukdom, 21 % en psykossjukdom och 38 % andra psykiatriska sjukdomar. Det 

framkom också i studien att endast 14 % av barnen hade blivit informerade av den 

psykiatriska vården om förälderns sjukdom. 
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Beardslee familjeintervention  

Att uppmärksamma barnen till patienter med psykisk sjukdom eller ohälsa är ett uppdrag som 

blivit mer framträdande inom vuxenpsykiatrin efter att Nationell Psykiatrisamordning initierat 

detsamma.  

Beardslee familjeintervention är en preventiv manualbaserad metod för att öppna upp kring 

samtal om förälderns sjukdom inom familjen. Metoden är utvecklad i USA av professor 

William Beardslee och utarbetades främst för familjer där en förälder har depression. Ett syfte 

med interventionen är att minska barnets risk att insjukna i en psykisk sjukdom, genom att 

stärka resiliens och skyddsfaktorer. Genom att öka öppenheten om förälderns sjukdom i 

familjen och hjälpa föräldrarna bli medvetna om skydds- och riskfaktorer vill man bidraga till 

detta (Beardslee, 2002). Att som barn växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom 

kan innebära en riskfaktor (Focht-Birkerts & Beardslee, 2000; Weissman et al., 2006). I en 

nyligen publicerad metaanalays (Siegenthaler, Munder & Egger, 2012), omfattande tretton 

randomiserade kontrollerade studier, undersöktes kognitiva, beteende - och psykoedukativa 

interventioner för föräldrar med psykisk sjukdom. Denna metaanalys fann att interventioner, 

med syfte att förebygga psykisk sjukdom och psykologiska symptom hos barn till föräldrar 

med psykisk sjukdom, uppvisar evidens. 

Anhörigas situation 

Begreppet familjebörda (eng familyburden) är ett begrepp som används när man beskriver hur 

familjemedlemmar runt en person med psykisk ohälsa påverkas av situationen. En del 

forskare skiljer på objektiv och subjektiv börda (Hoenig & Hamilton, 1966). Den objektiva 

bördan omfattar de konsekvenser familjen har i det vardagliga livet, t.ex. förlorad inkomst och 

minskat socialt nätverk medan den subjektiva bördan innebär den individuella psykologiska 

upplevelsen hos den anhörige i förhållande till den sjuke. 

Det finns ett antal studier som beskriver hur familjemedlemmar påverkas då de har en anhörig 

som har en svår sjukdom av varierande grad och art.  

Tranvåg och Kristoffersen (2008) visar att anhöriga har en utsatt position och blir för de flesta 

patienter den viktigaste vårdaren. Anhöriga får ofta ta hela ansvaret för hemmet och hushållet, 

och behöver avstå egna intressen, begränsa sitt sociala umgänge och tar rollen som vårdare 

(Östman, 2000; Östman & Hansson, 2004). 

Relationen mellan patienten och partnern eller mellan patienten och familjen förändras när en 

familjemedlem insjuknar i en psykisk sjukdom (Dahlqvist Jönsson, Skärsäter, Wijk & 

Danielsson, 2011; Stjernswärd & Östman, 2008; Tranvåg & Kristoffersen ,2008; van der 
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Voort, Goossens & van der Bijl, 2009; Wittmund, Wilms, Mory & Angermayer, 2002). 

Balansen mellan makar kan förändras till en relation mellan patient och vårdare (Stjernswärd 

& Östman, 2008). Den anhöriga känner sig ofta ensam i relationen till partnern (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008; van der Voort et al., 2009) och får själv hantera känslor av okunskap om 

sjukdomen, skuld, känslor av självanklagelser och rädslor (Tranvåg & Kristoffersen ,2008; 

van der Voort et al., 2009).  

Då den anhörige inte vågar be om hjälp av rädsla för vad omgivningen ska tänka om att en 

familjemedlem är psykiskt sjuk (Tranvåg & Kristofferson, 2008; Wittmund et al., 2002) 

minskar det sociala nätverket. Denna skamkänsla relaterad till stigma finns också beskriven i 

Stjernswärd och Östmans (2008) studie. Flera anhöriga beskriver också den sorg de upplever 

av förändringen hos den sjuka partnern och att relationen kanske inte kommer att bli som 

tidigare (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Att intimitet, närhet och sexualitet förändras när en 

partner har en depression beskriver Östman (2008) i en kvalitativ intervjustudie med patienter 

och partner och liknande fynd finns beskrivet i en studie med personer med schizofreni 

(Östman& Björkman, in press).  

Den börda och stress som anhöriga upplever kan utmynna i depression eller annan sjukdom 

(Tranvåg & Kristoffersen, 2008; Wittmund et al., 2002). Många anhöriga upplever sig 

lämnade ensamma av den psykiatriska vården och önskar mer hjälp och stöd ( Stjernswärd & 

Östman, 2008; Tranvåg & Kristoffersen, 2008; van der Voort et al., 2007, 2009; Wittmund et 

al., 2002). 

 

Patienternas syn på anhörigas deltagande i den psykiatriska vården 

Oltedal, Garratt och Johannessen (2007) undersökte i en studie psykiatriska patienters syn på 

upplevelse och tillfredsställelse med den psykiatriska vården. De fann att de variabler som 

utmärkte sig som högst rankade av patienten var patientens möjlighet att kunna påverka 

tilldelningen av terapeut, om de blev behandlade med respekt och hur väl de professionella 

samarbetade med patientens familj. En dansk studie (Vedel Kessing, Vibe Hansen, Ruggeri & 

Bech, 2006) mätte tillfredsställelsen med kontakten till den psykiatriska vården hos patienter 

med bipolär sjukdom och depression och fann att dessa visade en låg tillfredsställelse med de 

professionellas kontakt med anhöriga och familj. Rose et al. (2004) fann liknande resultat, 

alltså låg tillfredsställelse i kontakten med anhöriga och de professionella, och att patienterna 

önskade att deras familjer får hjälp med att förstå och acceptera sjukdomen och dess 

symptom. 
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Perrault et al. (1999) beskrev i en studie med patienter vårdade inom psykiatrisk slutenvård, 

deras syn på att involvera sin familj i behandlingen. Studien visade att en stor del av 

patienterna vill ha med sina anhöriga i behandlingen och att de önskar att deras anhöriga får 

stöd. Samtidigt visade studien att former för de anhörigas deltagande och involvering i 

behandlingen behöver vara individuellt utformat.  

Familjeterapins historia  

Familjeterapin är en relativt ny terapiform som började växa fram i 1950-talets USA då 

perspektivet började förskjutas från det individuella till familjen som helhet. Man började 

lägga större vikt vid det sociala sammanhanget och individers interaktioner i grupper.  

Begreppet dubbelbindning lanserades av kommunikationsteoretikerna (Bateson ,1956, ref i 

Hansson, 2004) som fann att personer med schizofreni reagerade på sin familjemiljö. 

Perspektivet med att flytta fokus från individen till familjen påbörjades. Flera olika 

familjeterapeutiska modeller har utvecklats efterhand. Ett gemensamt tema för dessa modeller 

är att de är inriktade på att arbeta med familjens kommunikationsmönster och familjestruktur 

(Wrangsjö, 2009). Familjen ses som en helhet med delsystem som samverkar, där individen 

ses som ett delsystem. Dessa delsystem samverkar i ett samspelsmönster som innebär att om 

en del ändras så påverkas även de andra delsystemen. Stabiliteten i systemet hålls samman av 

återkopplingsmekanismer som träder i kraft om mönstret ändras för mycket. Utöver det 

systemtänkande perspektivet inom familjeterapi har andra modeller också utvecklats såsom 

exempelvis den strukturella skolan ( Minuchin & Fishman ,1990 ), den narrativa (White & 

Epston, 2000) och den språksystemiska (Andersen, 1999; Andersen, 2003) inriktningen. Man 

brukar också prata om första och andra ordningens cybernetik inom familjeterapin. Skillnaden 

mellan dessa två begrepp är att på vilket sätt man inhämtar kunskap om systemet. I första 

ordningens cybernetik observerar man verkligheten skild från det system man undersöker, 

medan i andra ordningens cybernetik deltar observatören aktivt i systemet (Olsson & Petitt, 

1999). Familjeterapi har successivt gått från första ordningens cybernetik till den andra 

ordningen. 

Teori   

Denna studie hämtar sin teoretiska utgångspunkt i systemtänkande. Detta teoretiska 

förhållningssätt betonar vikten av att man behöver förstå hela systemet för att kunna förstå 

systemets delar och hur alla delar påverkar varandra utifrån cirkulära och mångfaldigt 

cirkulära orsakssamband (Olsson& Petitt, 1999). En av förgrundsgestalterna inom systemteori 

var Ludwig von Bertalanffy. Han introducerade med biologin som utgångspunkt ett sätt att 
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betrakta relationer mellan delar av ett system och den helhet som dessa delar tillhör. I varje 

system uppfattas helheten vara uppbyggd av vissa bestämda delar, som var och en får sin 

betydelse av sin position i helheten. Inom systemet påverkar och påverkas alla delar av 

varandra. Systemteorin är hierarkiskt uppbyggd där varje system på högre nivå ingår i 

systemen på lägre nivå. De överordnade systemet bildar en ny helhet. Inom systemteori tänker 

man familjen som en helhet och att individerna samspelar och påverkar varandra inom 

helheten. Helheten är alltid mer än summan av delarna. Sker en förändring i en del av 

systemet påverkas också de andra delarna.  

 Med hjälp av ett systemiskt synsätt utgår man från att grundproblemet inte finns inom 

individen utan mellan individerna. Den psykiatriska sjukdomen drabbar relationerna och 

samspelet inom familjen och ett sätt att hantera detta skulle vara att tänka mer i 

familjeorienterade banor inom vuxenpsykiatrin.  

En annan teori som denna studie hämtar inspiration från är Walsh teori (2006) om ”family 

resilience”. Walsh utgår från systemteori och utvecklar begreppet ”family resilience ” från 

resiliens hos enskilda individer. Resiliens beskriver Walsh som en förmåga att återhämta sig 

från motgångar och kriser mer stärkt och framgångsrik. Med hjälp av tidigare forskning kring 

individuella skyddsfaktorer såsom personliga egenskaper, självkänsla, inre kontroll, känsla av 

sammanhang (KASAM) och influerad av forskningen kring sårbara barn (Werner & Smith, 

2003) och deras tillitsfulla relation till en vuxen, utvecklar Walsh denna teori till resiliens hos 

familjen. Viktiga egenskaper hos familjen som bidrar till återhämtningen är familjens förmåga 

till flexibilitet, att vara öppen för förändringar, en öppen kommunikation, goda relationer och 

god sammanhållning, förmåga till problemlösning, gott känslomässigt klimat, gemensam 

värdegrund och ett stödjande socialt nätverk (Walsh, 2003). Walsh sätter in ”family 

resilience” i ett ekologist perspektiv, att samhället påverkar familjen. Walsh poängterar också 

att det är viktigt att se ”family resilience ” i ett livscykelperspektiv. I familjebehandling 

försöker man normalisera krisen, hämta kraft i friskfaktorer och stödja och bidra med hopp till 

familjens förmåga att hålla ut i svårigheten. På så sätt tänker Walsh att familjen ska gå stärkt 

ut ur livskrisen eller motgången. Walsh utgår från en stress-sårbarhetsmodell avseende 

sjukdomsuppkomst, där den biologiska sårbarheten interagerar med den omgivande stressen, 

och att familjen behöver stöd i att reducera stressen och stärka familjefunktionen. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att i en psykiatrisk öppenvårdskontext undersöka patienters  

preferenser för att ha med sina anhöriga i behandlingen, om patienterna har blivit tillfrågade 
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att ha med anhöriga, och om patienten tror att anhöriga vill delta. Ytterligare ett syfte är att 

undersöka hur patienter uppfattar att en familjeorienterad behandling kan påverka patientens 

behandling. 

 

METOD 

Litteratursökning 

För att söka forskningsartiklar och litteratur kring patienters syn på anhörigas deltagande i 

psykiatrisk behandling användes Lunds Universitets sökmotorer LibHub och Summon samt 

Google scholar. Sökord som användes var outpatient psychiatric patient, caregiver, 

perspective, familyintervention, familjearbete inom vuxenpsykiatrin, anhörig, synpunkter. 

Vid dessa sökningar framkom ett flertal artiklar som behandlade psykiatriska patienters 

erfarenhet och upplevelse av den psykiatriska vården men studier kring hur patienten 

uppfattar och tänker kring att ha med sina anhöriga i den psykiatriska behandlingen saknades. 

Beskrivning av verksamheten där undersökningen genomfördes 

Studien förlas till en vuxenpsykiatrisk mottagning med ett upptagningsområde på ca 40 000 

personer uppdelat på två kommuner. Mottagningens uppdrag är att bedöma, utreda och 

behandla patienter med affektiva sjukdomstillstånd, ångesttillstånd, OCD, självdestruktivt 

beteende och problem och symptom sammanhängande med personlighetsstörningar. 

Neuropsykiatriska utredningar och behandling kring ADHD och autismspektrum ingår också i 

mottagningens uppdrag. Patienterna söker på egen hand via en självremiss och remitteras 

också till mottagningen via vårdcentral eller annan enhet inom sjukvården eller från annan 

myndighet såsom kommunen och arbetsförmedlingen. Mottagningen är uppdelad i två 

arbetslag, team, med varsin kommun som ansvarsområde. Personalsammansättningen i varje 

team är psykiater, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnast och medicinska 

sekreterare. Enheten leds av en enhetschef och antalet anställda är 20 personer. Samtliga 

personal förutom de medicinska sekreterarna har en psykoterapeutisk vidareutbildning i steg 

1, några steg 2 i psykodynamisk psykoterapi och KBT. En anställd går steg 2 i familjeterapi. 

Det terapeutiska behandlingsarbetet utförs oftast individuellt. Patienterna fördelas i 

arbetslaget/teamet både utifrån den som har ledig tid och utifrån yrkesspecifika 

frågeställningar. Patienter som söker mottagningen erbjuds i första hand en egen kontakt och 

det är sällan som anhöriga eller partner bjuds med. Region Skåne har ett policyprogram 

(Riktlinjer för att beakta behov hos barn med till psykiskt sjuka föräldrar, 2010) för att beakta 
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barns behov när en förälder har en psykisk sjukdom som innebär att mottagningen ska erbjuda 

Beardslee familjeintervention och en kortversion av denna metod kallad ”Föra barnen på tal ” 

(Solantaus & Toikka, 2006). 

 

Procedur  

Alla patienter som besökte den psykiatriska mottagningen under två sammanhängande veckor 

i november månad 2011 erbjöds att delta i undersökningen. 

När patienten anmälde sitt besök i receptionen blev de av sekreteraren tillfrågade om de ville 

deltaga i studien och om de ville svara på en enkät (bilaga 1). Samtidigt så informerades de 

också av samma person om studiens upplägg och att det var frivilligt att delta i 

undersökningen. Patienten fick formuläret tillsammans med ett informationsbrev om 

undersökningen (bilaga 2) och en instruktion att efter ifyllandet lägga enkäten i en låst 

postlåda intill receptionen. På enkätformuläret informerades också om tillvägagångssättet vid 

ifyllandet.  

Det var 251 patienter som besökte mottagningen under datainsamlingsperioden, 168 kvinnor 

och 83 män. Av dessa blev 174 patienter tillfrågade att fylla i enkäten. Av de som erbjöds 

deltagande i studien deltog 150 personer. Skälet till att 24 personer valde att ej deltaga i 

studien är ej känt. 

Deltagare 

Av de 150 patienter som deltog i studien var 100 kvinnor och 50 män. Medelåldern var 39,7 

år, (18-75). Tre personer valde att inte svara på frågan om åldern.  

Bakgrundsvariabler 

Av dessa var 32 % gifta, 17 % sambo och 4 % särbo. 33 % uppgav att de var ensamstående 

och 13 % bodde med sin ursprungsfamilj. Två personer valde att inte uppge sitt civilstånd. 

Samtliga uppgifter relaterande till deltagarnas bakgrundsvariabler framgår enligt tabell 1. 
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Tabell 1 

Bakgrundsvariabler. 

 n (%) 

Kön  

  Man 50 (33) 

  Kvinna  100 (67) 

Civilstånd    

  Gift 48 (32) 

  Sambo 25 (17) 

  Särbo 6 (4) 

  Ensamstående 49 (33) 

  Bor med ursprungsfamiljen 20 (13) 

Kontaktlängd  

  Nybesök 11 (7) 

  0-6 mån 38 (25) 

  7 mån- 1 år 19 (13) 

  Mer än 13 mån 81 (54) 

Not. n = antal patienter. Antal svaranden för Kön (n=150), civilstånd (n=148), Kontaktlängd 

(n=149). 

 

Psykiatriska symptom 

Alla deltagare i studien uppgav i form av psykiatriska symptom kontaktanledning med 

mottagningen. 

Det fanns möjlighet för varje individ att uppge flera olika psykiatriska symptom som 

anledning till att de sökte den psykiatriska mottagningen. Det visade sig att mer än hälften av 

patienterna uppgav att de sökte behandling för två eller fler symptom. Majoriteten av 

patienterna (n= 94, 63 %) uppgav att de sökte för depression, den därefter mest vanliga 

symptomet för att söka var ångest.  

Skäl att söka i form av psykiatriska symptom, för samtliga deltagande patienter framgår av 

tabell 2. 

 

Tabell 2 
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Psykiatriska symptom. 

  n (%) 

Depression  94 (63) 

Ångest  74 (49) 

Tvång 12 (8) 

Ätproblem  9 (6) 

Psykossjukdom 9 (6) 

Bipolär sjukdom  7 (5) 

Social fobi  2 (1) 

Personlighetsstörning  7 (5) 

Neuropsykiatriskt funktionshinder  11 (7) 

Somatisk sjukdom  3 (2) 

Not. n= antal personer 

Material 

För att undersöka patienters preferenser för att ha anhöriga eller familj med i behandlingen 

eftersöktes möjliga mätinstrument som kunde vara användbara för detta ändamål. Något 

instrument som uppfyllde dessa önskemål gick tyvärr inte att finna, vare sig nationellt eller 

internationellt. Ett enkätformulär utvecklades av författaren, med ambition att kunna mäta 

patienters preferenser, väl medveten om svagheter som det innebär att inte kunna använda ett 

psykometriskt väl utprövat formulär. Enkäten utvecklades och validerades i samtal med 

medarbetare och prövades och testades i en pilotstudie med två patienter på enheten, som ej 

deltog i den slutgiltiga studien. Resultaten av denna pilotstudie medförde en del smärre 

förändringar och tillägg i den ursprungliga enkäten. 

Enkäten består av 12 frågor med fasta svarsalternativ (bilaga 1). De första frågorna omfattar 

bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, civilstånd, kontaktlängd och anledning till att man som 

patient vänder sig till den psykiatriska mottagningen. Därefter finns en fråga om den sökandes 

diagnos och om man erhållit en diagnos. Anledningen till att ordet diagnos används för att 

beskriva psykiatriska besvär är att begreppet används i den psykiatriska terminologin och 

ansågs kunna underlätta för patienten vid ifyllandet av enkäten. Frågorna därefter berör om 

patientens familj deltagit i behandlingen, om patienten skulle vilja ha familjen med och vem i 

familjen patienten tror vill delta. Slutligen tillfrågas patienten om sin uppfattning om huruvida 

en familjerelaterad kontakt skulle påverka behandlingen och en avslutande öppen fråga gav 

möjlighet för patienten att med egna ord beskriva en sådan kontakt.  
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Reliabiliteten av enkäten är ej testad med vare sig test-retest eller interbedömarreliabilitet. 

  

Etiska överväganden 

De aspekter som denna undersökning vill mäta kan upplevas som områden som berör 

personlig integritet och autonomi och kan upplevas stötande av vissa individer. För att 

undvika etiska dilemman av detta slag, informerades deltagarna av sekretariatet att 

deltagandet var frivilligt och konfidentiellt, och att enkäten efter att den var ifylld skulle 

läggas i en låst postlåda. I informationsbrevet framgick återigen att deltagandet var frivilligt 

och anonymt och inte skulle påverka deltagarens fortsatta behandling på mottagningen, och 

att svaren skulle bearbetas och användas i en uppsats. I detta fall anses svar som i 

undersökningen ges av deltagare i en enkät som ett informerat samtycket till att deltaga i 

studien.  

 

Analys 

Statistisk analys genomfördes av de kvantitativa enkätfrågorna med SPSS version 20.0. 

Resultatet redovisas med deskriptiv statistik och jämförelser mellan de båda könen i några 

variabler är analyserat med chi-2 test. 

 

De skriftliga kommentarerna i enkätens sista fråga är analyserade efter en kvalitativ 

innehållsanalys (Kvale, 1997) där kommentarerna från den öppna frågan skrevs ner ordagrant 

i ett dokument och lästes flera gånger för att få en känsla av helhet, och tydliga positiva och 

negativa kommentarer grupperades var för sig. En del kommentarer var relaterat till osäkerhet 

och ambivalens kring frågan och dessa bildade en egen grupp svar. Några svarade vet ej och 

dessa bildade en grupp. Slutligen var det också en liten grupp svar där respondenten uppgav 

att det inte fanns några anhöriga att vända sig till. Fem grupperingar framstod som tydliga och 

redovisas under resultatdelen. 



  18 

   

 

 

RESULTAT 

 

Nedan följer en redovisning av resultaten utifrån delfrågeställningarna; Vad har man som 

patient blivit erbjuden? Hur skulle man som patient vilja göra? Patientens fundering om hur 

anhöriga önskar medverka och Patientens uppfattning om hur medverkan av familjemedlem 

skulle påverka behandlingsrelationen. Det samlade resultatet av enkätfrågorna redovisas i 

tabell 3 där andel patienter som besvarat frågeställningarna med jakande svar angivits. 

Tabell 3 

Andel patienter som svarade jakande på frågeställningarna. 

 n (%)  

Har blivit tillfrågad 43 (29) 

Skulle vilja ha familjen med 64 (43) 

Vem vill man ha med?  

  Partner 37 (25) 

  Övrig familjemedlem 9 (6) 

  Barn 14 (9) 

  Hela familjen 3 (2) 

  Kommer själv ändå 61 (41) 

Tror att anhöriga vill vara 

med? 

93 (62) 

Vem isåfall?  

  Partnern 43 (29) 

  Övrig familjemedlem 30 (20) 

  Barn 14 (20) 

  Hela familjen 6 (4) 

Not. n = antal patienter 

 

Vad har man som patient blivit erbjuden? 

Nästan en tredjedel av patienterna uppger att någon familjemedlem eller partner har blivit 

erbjuden att delta i behandlingen medan två tredjedelar inte blivit erbjuden att ha med någon 

anhörig.  

På frågan om någon i familjen deltagit i behandlingen svarade 42 (28 %) personer att de hade 

haft en familjemedlem eller partner med, och 108 (72 %) att de inte hade haft någon från 
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familjen med. 32 % av männen hade blivit tillfrågade och 27 % av kvinnorna. Vi analyserade 

med ett chi - två test om det förelåg någon skillnad mellan män och kvinnor att bli tillfrågade. 

Denna analys gav ingen signifikant skillnad mellan könen ( p= .52 )   

Hur skulle man som patient vilja göra? 

På frågan om patienten skulle vilja ha med familjen svarade 64 (43 %) att man önskade att 

familjen/partnern skulle delta och 46 (31 %) personer önskade inte det. Alternativet ”har jag 

aldrig tänkt på” fanns också med och där har 38 (25 %) svarat att man aldrig tänkt på att en 

familjemedlem skulle kunna deltaga. Två personer (1%) har inte svarat på frågan. 

I en chi-två analys om man önskat att ha någon familjemedlem med eller av olika skäl inte 

önskat detta framkom inga könsskillnader i önskemål ( p= .29). 

På frågan vem man skulle vilja ha med har 83 (55 %) valt att inte svara, 37 (25 %) har svarat 

att de skulle vilja ha med partnern, 9 (6 %) att de skulle vilja ha med övrig familjemedlem, 14 

(9%) att de skulle vilja ha med barn och 3 (2 %) att de önskar att ha med hela familjen. En 

person (1%) har uppgivit önskemål om att ha alternativet ”annan” med och tre personer (2%) 

har inte svarat på frågan.  

 

På frågan ” Om Du fått möjlighet att ta med en anhörig när Du söker psykiatrin, hur skulle du 

göra då?” uppger deltagarna att 61 (41%) personer skulle komma själv till besöket trots 

erbjudande om att ta med anhörig, medan 44 (29%) personer uppger att de skulle ta med 

någon i familjen. 44 (29%) personer vet inte hur de skulle agera i denna situation. En person 

(1%) har inte svarat på frågan. En chi- två analys visar ingen könsskillnad mellan de som 

skulle ta med någon familjemedlem och de som av olika skäl skulle avstå ( p= .61). 

Patientens funderingar om hur anhöriga önskar medverka. 

93 (62 %) personer svarade att de tror att någon familjemedlem skulle vilja vara med och 23 

(15 %) att de inte tror att anhöriga skulle vilja vara med. Två patienter (1 %) uppgav att de 

inte visste hur anhöriga tänkte och 32 (21 %) har valt att inte svara. En chi-två analys om 

könsskillnader huruvida man som patient tror att anhöriga vill delta eller inte, där inte 

inkluderar valt att inte svara, vet ej och tror att anhöriga ej vill deltaga, visade ingen 

signifikant skillnad mellan könen (p=.15). 

 

Nästan en tredjedel, 43 personer (29 %) av de tillfrågade trodde att deras partner var den 

familjemedlem som skulle vilja delta i behandlingen. Trettio (20 %) av patienterna att övriga 

familjemedlemmar skulle vilja vara med, och 14 (9 %) att barnen önskade vara med. Några få 
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personer, sex stycken,(4 %) trodde att hela familjen ville delta i behandlingen. Lite mer än en 

tredjedel av patienterna, 57 stycken (38 %), valde att inte svara på frågan. 

Patientens uppfattning om hur medverkan av familjemedlem skulle påverka 

behandlingsrelationen. 

Här svarar nästan hälften, 70 stycken ( 47 %) av de tillfrågade att de inte vet hur det skulle 

påverka deras kontakt med sin behandlare om de hade någon anhörig med. En tredjedel, 45 

(30 %) av patienterna tror att det skulle bidra till en positiv kontakt med sin behandlare och 13 

(9 %) tror att det bidrar i negativ riktning. Resterande tillfrågade (16 st, 11 %) tror att det inte 

påverkar behandlingen något nämnvärt. Sex (4 %) personer har inte svarat på frågan. 

        

I enkätformuläret gavs det också möjlighet att skriva egna kommentarer till frågan;” Kan Du 

med egna ord beskriva hur Du tror att en familjerelaterad (samtal tillsammans med Din familj 

eller partner) kontakt skulle påverka Din behandling? ” 

Av de 150 som besvarade enkäterna hade två tredjedelar svarat på frågan. Av dessa var nästan 

hälften (64 personer) positiva till att ha med familjen och 18 personer negativa medan tio 

deltagare uppgav att de inte kunde veta utfallet. Två personer uppgav att de var osäkra på hur 

de skulle göra och fem personer kunde tänka sig både och, att det fanns både fördelar och 

nackdelar med att ha med familjen. Två personer uppgav att de inte hade några anhöriga. Av 

de positiva svaren framkom det kommentarer såsom 

” Jag hade säkert mått bättre, pga att familjen har svårt att ta och förstår inte hur dåligt jag 

mår. Dom har svårt att prata med mig” Kvinna född 1964 med depression och ångest, sambo. 

”Eftersom mina problem inte är helt kopplade till mig själv utan till flera andra 

familjemedlemmar, skulle deras synvinkel antagligen hjälpa till att få en bättre helhetsbild av 

mina problem.” Man född 1988 med depression. Bor med sin ursprungsfamilj.  

 

Ordet förståelse finns med i hälften av de positiva kommentarerna ex ”familjen får bättre 

förståelse”, ”det skulle bli lättare för min partner att förstå hur jag mår” och ” skulle man nog 

förstå varann bättre”. I kommentarerna framskymtar en önskan att med hjälp av förståelse 

kring patientens psykiska symptom och beteende så skulle relationerna till varandra 

förbättras. 

Flera patienter uttrycker att det är viktigt att de får behålla sin kontakt med sin behandlare och 

att familj och partner kopplas in vid behov i början av behandlingskontakten eller vid vissa 

tillfällen då ”psykologen är ”min” kontaktperson”. 
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Några patienter ville också poängtera att det var viktigt att det blev en objektiv behandlare 

som kunde hålla ordning på samtalet så att samtalet inte går över styr. 

Svar från de som uppfattades som negativa var: 

”Jag skulle bli en diagnos. De skulle inte förstå.” Man född 1975 med depression och ångest.  

Sambo. 

”Negativt. Jag kan bära denna börda själv. Jag vill inte att någon ska oroa sig för mig” Man 

född 1990 med bipolär sjukdom, boende med sin ursprungsfamilj. 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka om de psykiatriska patienter som besöker en 

öppenvårdsmottagning vill ha med sina anhöriga i behandlingen, om de blivit tillfrågade att 

ha med dem och om de tror att deras anhöriga vill delta. Dessutom har ett ytterligare syfte 

varit att undersöka om patienterna tror att det kan påverka behandlingen om anhöriga också 

deltar i behandlingen. 

 

Av de 150 patienter som deltog i undersökningen befann sig 55 % (n=79) i en relation, 

antingen som gift, sambo eller särbo och tjugo patienter, 13 %, levde tillsammans med sin 

ursprungsfamilj och tillsammans utgör dessa grupper totalt (n=99) 68 %. Resterande patienter 

uppgav sig som ensamstående och två personer hade valt att inte svara på frågan. Detta 

innebär att två tredjedelar av undersökningsgruppen lever i en relation. 

  

Urvalet i denna studie visar att en tredjedel av patienterna är män och två tredjedelar är 

kvinnor. I totalpopulationen patienter som söker mottagningen är siffrorna 

överensstämmande, 33 % män och 67 % kvinnor. Enligt Socialstyrelsen är det kvinnor som 

söker mer psykiatrisk öppenvård (Socialstyrelsen, 2008) än män. I denna studie framgår det 

att de psykiatriska symptom som patienterna uppger att de har främst är depression, därefter 

ångest. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depression och ångest till patienter 

(Socialstyrelsen, 2010) framgår att depression och ångest är vanliga sjukdomar i Sverige. 

Riktlinjerna påtalar att det är viktigt att närstående bör få utbildning om sjukdomarna då de 

kan bidra till viktig information i behandlingen och i uppföljningen av vården. Av den 

genomgångna forskningslitteraturen framgår att anhöriga önskar ett bättre samarbete med den 

psykiatriska vården och få stöd och hjälp (Dahlqvist Jönsson et al., 2011; Stjernswärd & 
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Östman ,2008; Tranvåg & Kristoffersen ,2008; van der Voort et al., 2009; Wittmund et al., 

2002). 

Vill man som patient ha med sina anhöriga? 

Resultaten visar att nästan hälften av de patienter som besöker mottagningen har önskemål om 

att ha med sina anhöriga i behandlingen, medan en fjärdedel av patienterna aldrig har tänkt på 

det.  

Att psykiatriska patienter önskar inblandning av sin familj i den psykiatriska vården 

framkommer också i en del andra studier (Rose et al., 2004; Vedel et al., 2006). I en kvalitativ 

studie (Rose et al., 2004) beskriver patienterna att deras familjer inte förstår deras psykiatriska 

sjukdom och behöver psykoedukation för att förebygga hospitalisering och för att familjen 

ska förstå sjukdomens symptom.  

I denna studie gavs möjlighet för deltagarna att beskriva med egna ord hur en familjerelaterad 

behandling skulle påverka deras behandling. Bland svaren framkommer ofta ordet 

”förståelse” där patienten önskar att de anhöriga skulle få ökad en förståelse för patientens 

psykiatriska tillstånd och hur det påverkar deras gemensamma liv. Walsh (2003) förmedlar i 

sin teori om resiliens hos familjen vikten av att se hur en svår livssituation eller sjukdom 

drabbar hela familjesystemet och att familjen behöver stöd i att normalisera och hantera den 

stress som familjen utsätts för i samband med detta. Hon pekar på hur viktigt det är att hjälpa 

familjen att hitta en känsla av sammanhang, en begriplighet och en mening med det som 

drabbat familjen. Walsh förtydligar också hur viktigt det är att främja ett öppet klimat i 

familjen med tydlig kommunikation. Hansson (2004) ger en beskrivning av en av många 

familjeinterventionsmodeller som etablerats för att hjälpa familjer att hantera situationen när 

en familjemedlem insjuknat. Viktiga faser i denna behandling är att utveckla en relation 

mellan terapeut och familj, en kurs i social färdighet, individuella familjesessioner och fortsatt 

behandling och avslutning. En meta analys (Cuijpers ,1999) omfattande 16 studier som 

undersökt hur effekten av familjeinterventioner påverkar anhöriga visar att 

familjeinterventioner kan ha avsevärda positiva effekter för relationen mellan patient och 

familjemedlemmarna och familjens fungerande.  

 

Över nittio personer i undersökningen har uppgivit att de tror att någon anhörig eller 

familjemedlem vill delta i behandlingen. Det är nästan lika många av deltagarna i studien som 

lever i en relation. I studien framkommer att om patienten blir erbjuden att ta med någon i 

behandlingen så önskar flertalet att ta med sig partnern. På frågan vem patienten tror skulle 

vilja delta i behandlingen så uppger de flesta patienterna partnern.   
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En tredjedel av patienterna i denna studie önskar inte att någon familjemedlem eller partner 

deltar i behandlingen. I en amerikansk studie (Dixon, Lucksted,Stewart & Delahanty ,2000) 

som undersökt familjeterapeuters kontakter med familjemedlemmar till svårt psykiskt sjuka 

personer, så framkommer liknande resultat. Av de tillfrågade patienterna i studien så önskade 

32 % inte att deras familj deltog i behandlingen. Perreault et al. (1999) fann i en studie om 

psykiatriska patienter som vårdas inom slutenvården och deras familjers involvering, att en 

tredjedel av de tillfrågade patienterna inte ville ha någon kommunikation med familj eller 

anhöriga kring frågor som rörde behandlingen, medicinering eller utskrivning. Bland de 

skriftliga kommentarerna i denna studie, framkommer att en femtedel inte vill ha med 

familjen. De vill inte belasta familjen med sina psykiatriska symptom och vill ha möjlighet att 

uttrycka sig till sin behandlare utan inblandning av familjen, vill inte känna sig ”blottade” och 

”osjälvständiga”. Det fanns också kommentarer i materialet som beskriver en osäkerhet hur 

relationen till behandlaren skulle utvecklas om familjen deltog. Hälften av patienterna hade i 

enkätfrågan uppgivit att de inte visste hur deras relation till behandlaren skulle utvecklas om 

de hade med familjen. 

Det framkommer också i undersökningen att även om man som patient blir tillfrågad om man 

vill ha med en anhörig eller familjemedlem i behandlingen så väljer lite mindre än hälften av 

de tillfrågade att komma själv. 

 Vad detta svar kan omfatta är svårt att uttyda i ett enkätformulär men skulle kunna innebära 

att möjligheten att ta med anhöriga i en psykiatrisk behandling aldrig har först på tal och 

heller inte saluförts via den psykiatriska personalen eller organisationen, och att deltagaren 

varken är för eller emot förslaget.  

 

En annan möjlig anledning till att man som sökande av psykiatrisk öppenvård inte vill ha med 

någon familjemedlem eller anhörig kan innefatta den syn som samhället och media har på 

psykiatriska sjukdomar. I en svensk studie kring attityder om psykisk sjukdom (Ineland, 

Jacobsson, Salander Renberg & Sjölander, 2008) har man jämfört ett antal personers attityder 

om psykisk sjukdom år 1976 och år 2003. Av de tillfrågade ansåg 90 % att psykisk sjukdom 

skadade anseendet mer än en fysisk skada jämfört med år 1976 då 50 % av deltagarna hade 

den uppfattningen. Forskningen rörande stigma och skam kring psykisk sjukdom i samhället 

omfattar också den attityd som personal inom psykiatrin har i förhållande till den psykiatriska 

patienten (Overton & Medina, 2008).  
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Frågar vuxenpsykiatrin om patienten vill ha med sin familj? 

Resultaten visar att en tredjedel av patienterna i undersökningen blivit tillfrågade av den 

psykiatriska vården att ha med sin anhöriga till mottagningen, två tredjedelar har aldrig blivit 

tillfrågade. 

Vuxenpsykiatrin har som tradition att arbeta individinriktat (Piltz & Gustavsdottir, 1992). En 

studie med syfte att undersöka familjeperspektivet inom vuxenpsykiatrin(Maybery & Reupert, 

2009) fann att det saknas riktlinjer och policyprogram för hur man involverar familjen, 

avsaknad av utbildning och erfarenhet av familjearbete hos medarbetarna och att 

vuxenpsykiatrin ofta inte utgår från att patienten är förälder. Rose et al. (2004) beskriver i sin 

forskning liknande hinder. 

I Sverige har Nationell Psykiatrisamverkan (SOU 2006:100) tydliggjort att det är viktigt att 

uppmärksamma och identifiera individens (patientens) nätverk och sammanhang, närståendes 

utsatta position och att det ska finnas rutiner för stöd och information till de närstående. Man 

påtalar också att närstående är en riskgrupp som också är sårbara för psykisk ohälsa och kan 

behöva krisstöd, likaså att det ska erbjudas evidensbaserade metoder och program för 

familjeinterventioner.  

Sedan tidigare finns organisationen World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders 

(WFSAD) en gräsrotsorganisation som verkar för att öka kunskap och förståelse kring 

sjukdomarna och minska rädslan, stigma och diskriminering.  

 

Tror man att anhöriga vill delta i behandlingen? 

Flertalet av patienterna i studien tror att deras anhöriga vill delta i behandlingen, och då 

främst partnern. Bland de skriftliga kommentarerna finns tankar hos patienten om önskan att 

de anhöriga ska förstå och på så sätt ska man tillsammans kunna hantera sjukdomen. Bland de 

som är negativt inställda till en familjerelaterad kontakt beskrivs att de skulle kunna bli en 

diagnos i familjens ögon om familjen kopplas in, och att de upplever sig som en börda pga. 

sin psykiska sjukdom. Oavsett om man som patient är positiv eller negativ till en 

familjerelaterad kontakt så framgår av kommentarerna att personerna i studien på olika sätt 

beskriver sitt familjesystem och hur det påverkas av hur personen mår. Man skulle våga anta 

att den emotionella stressen är hög och att möjligheten till en öppen kommunikation är 

begränsad (Walsh, 2003). Det finns ett antal studier som visar att med hjälp av 

familjebehandling kan Expressed Emotion sänkas och familjeklimatet förbättras (Katsuki et 

al., 2011; Leff et al., 2000). 
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Påverkas relationen till behandlaren? 

Här har hälften av patienter svarat att de inte vet vad det skulle innebära för deras behandling 

att ha familjen med, bara ett fåtal har lämnat ett negativt svar. Utifrån de kommentarer som 

deltagarna har fått skriva så består det materialet av övervägande positiva svar. Bland dessa 

svar kan man utläsa en förhoppning om att familjen ska få förståelse och kunskap om hur 

patienten mår och att det hjälper dem framåt. I studier kring vad patienter önskar så är just det 

att familjen och anhöriga behöver hjälp med att förstå och acceptera den psykiatriska 

patienten( Rose et al., 2004; Perrault et al., 1999; Vedel Kessing et al., 2006). Även i 

forskningen kring anhörigas upplevelser önskar anhöriga att bli inbjudna till psykiatrin 

(Tranvåg & Kristoffersen, 2008; Stjernswärd & Östman, 2008; van der Voort et al., 2009).  

 

Skulle ett familjeorienterat arbetssätt bidra till ett förbättrat omhändertagande av 

patienten? 

Begreppet Expressed Emotion (EE) användes från början i familjer med en familjemedlem 

med schizofreni, som ett mått på det känslomässiga klimatet i familjen (Brown, Birley & 

Wing, 1972). Man fann att patienter som efter sjukhusvistelse skrevs ut till sin familj oftare 

fick återfall i sjukdomen om familjen var överinvolverad. Olika skattningsinstrument har 

utvecklats för att mäta EE i kritiska kommentarer, fientlighet, missnöje och värme. 

Forskningen visar att hög EE miljö ökar återfall i sjukdomen vilket stöds av en metaanalys 

(Butzlaff & Hooley ,1998) som undersökt 27 studier om förhållandet mellan EE och 

schizofreni. Begreppet har kommit att användas även i andra diagnossammanhang, såsom vid 

depression (Katsuki et al., 2011;Möller-Leimkuhler & Jandl ,2011) och bipolär sjukdom 

(McMurrich & Johnson, 2009). Leff et al. (2000) visar i en randomiserad kontrollerad studie 

att parterapi är mer framgångsrikt än antidepressiv behandling med par där en partner är 

drabbad av depression och lever tillsammans med en partner som utrycker kritik (EE). 

Lundblad och Hansson (2005) fann i en studie om parterapi att de depressiva symptom som 

personerna uppgav reducerades. 

En nyligen publicerad studie (Hellemans,de Mol, Buysse, Eisler, Demyttenaere & Lemmens, 

2011) om behandling med multifamily terapi med deprimerade patienter och deras 

familjemedlemmar, visar att den terapeutiska processen i metoden bidrar till möjligheten för 

familjemedlemmarna att få stöd av varandra, att genom igenkännande med andra familjer bli 

varse att man inte är ensam med sina problem och få hjälp med att normalisera sina tankar.  
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 Flera studier pekar på att anhöriga är i behov av stöd och hjälp (Östman & Hansson, 2004; 

van der Voort et al., 2007), och patienterna vill själva att anhöriga ska förstå deras symptom 

och beteende (Rose et al., 2004; Perrault et al., 1999). Kliniska erfarenheter och forskning 

(Hansson, 2004) pekar på att familjeterapi kan användas inom vuxenpsykiatrin även vid 

depression och missbruk. 

 I denna studie uttrycker hälften av de tillfrågade att de önskar ha med en familjemedlem eller 

anhörig till ett psykiatriskt besök. Ett stort antal av de tillfrågade uppger att de skulle komma 

själva till behandlingen trots att de fick erbjudande om att ta med en anhörig. Det ges i 

materialet en möjlighet att förstå att en del patienter har ett behov av att få ha en egen 

behandlingskontakt och att syftet med att ha med familjen i behandlingen måste beaktas. 

Kunskapen om hur familjebehandling kan bidra till ett ökat gott behandlingsutfall för 

patienten och dess familj borde beredas mer plats inom vuxenpsykiatrin. 

Metoddiskussion  

Studiens mätinstrument är som tidigare beskrivit en begränsande faktor, bara chi- två analyser 

relaterade till kön har kunnat utföras. Analyser hade kunnat göras på besvär, relationer etc om 

formuläret hade varit ett vedertaget instrument. 

Frågeformuläret är inte tillfredsställande metodologiskt prövat, och vissa frågeställningar 

kunde uppfattas som otydliga. 

Studien har inte undersökt huruvida deltagarna har barn. Från studier om barn till psykiatriska 

öppenvårdspatienter finns det kunskap om att ungefär hälften av de psykiatriska 

öppenvårdspatienterna har minderåriga barn (Skerfving, 2005; Östman & Eidevall, 2005). När 

barn växer upp med en förälder med en psykiatrisk problematik är detta en känd riskfaktor 

(Rutter & Quinton ,1984; Weissman et al., 2006). Att förebygga psykisk ohälsa hos barn är 

något som Socialstyrelsen uppmärksammat och lagstiftat kring vilket innebär att 

preventionsprogram för barn som lever med en förälder som har psykisk sjukdom ingår som 

en metod att använda inom vuxenpsykiatrin. 

Det interna bortfallet är relativt stort. En möjlig anledning till detta kan vara frågeformulärets 

otydlighet. Det finns också en stor del av deltagarna som svarat ”vet ej”, och det är svårt att 

uttyda vad de kan mena med svaret, något som hade varit möjligt att utforska vidare i en 

kvalitativ studie. 

Datainsamlingen har pågått under en begränsad tid, men förhoppningsvis kunnat fånga de 

flesta besökande patienter på mottagningen då flera besöker mottagningen vid något tillfälle 

under en fjortondagarsperiod. Studien hade som ambition att nå alla patienter som besökte 
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mottagningen under den period då enkäten delades ut. Dock lyckades inte det och 77 personer 

erhöll inte enkäten. Vad det kan bero på är bara möjligt att spekulera kring. En möjlig orsak 

kan vara stress i receptionen när man som patient anmälde sig för sitt besök, att man tackade 

nej och den mänskliga faktorn 
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Implikationer för klinisk verksamhet 

Denna studie visar att en endast en tredjedel av de patienter som behandlas för psykiatriska 

besvär erbjuds möjlighet att ta med en anhörig eller familjemedlem. Hälften av patienterna 

vill kunna ta med en familjemedlem till behandlingen. Många är osäkra vad det skulle 

innebära att ha med familjen i samtal. Inom vuxenpsykiatrin är det inte självklart att erbjuda 

familjebehandling som ett alternativ till eller komplement till annan psykiatrisk behandling. 

Deltagarna i denna studie som tillfrågats, har gjort detta utifrån en icke-regelmässig förekomst 

av familjebehandling i verksamheten. Detta kan ha påverkat andelen som önskat 

familjemedlem i behandlingen då de inte har kunnat föreställa sig hur en familjebehandling 

eller information till familj och anhöriga skulle se ut då alternativet inte erbjuds. Detta kan 

tyda på att vuxenpsykiatrin behöver förbättra sina möjligheter och utveckla sina kunskaper för 

att möta patientens familj på ett adekvat sätt. 
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       Bilaga 1 

 

 

 

Enkätundersökning 

 

 

Enkätundersökning som undersöker patienters uppfattning om att bli erbjuden 

familjesamtal/familjeterapi eller parterapi på Psykiatriska Mottagningen i XX. 

 

Vänligen kryssa i det svarsalternativ som stämmer för Dig. Några frågor innebär att Du ska 

svara skriftligt på den anvisade raden. När Du fyllt i enkäten så lämna tillbaka den i den 

förslutna låda som står vid receptionen där Du anmälde Dig. 

 

 
1. Vilket år föddes Du? __________________ 

 

 

 

2. Ditt kön 

 

□ Kvinna 

□ Man 

 
 

3. Ditt civilstånd 

 

□ Gift 

□ Sambo 

□ Särbo 

□ Ensamstående 

□ Bor med Din ursprungsfamilj 

 

 
4. Vad är skälet till att Du vänt Dig till psykiatrisk vård? 

 

□ Sjukdom 

□ Psykisk ohälsa 

□ Missbruk 

□ Relationsproblem 

□ Annat- vad?__________________ 

 

 

 
5. Har Du fått en diagnos för Dina besvär? _______ 

 

Vilken? 

 

□ Depression 
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□ Ångest/oro 

□ Tvång 

□ Ätproblem 

□ Psykossjukdom 

□ Annat. Vad?____________________ 

 

 

 

 

 
6. Har länge har Du haft kontakt med denna mottagning? 

 

□ Första gången 

□ 0- 6 månader 

□ 7 månader till 1 år 

□ 13 månader eller längre 

 

 

 

 
7. Har någon i Din familj eller Din partner deltagit i behandlingen vid något tillfälle? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Har blivit tillfrågad men inte haft möjlighet 

□ Har blivit tillfrågad men ej önskat deltaga 

 

 

 
8. Skulle Du vilja att Din familj/partner deltog i behandlingen? 

Vem skulle Du vilja? 

 

□ Partner 

□ Övrig familjemedlem 

□ Barn 

□ Annan?___________________ 

□ Önskar ingen inblandning av partner/familj 

□ Har aldrig tänkt på det 

 

 

 

 
9. Tror Du att någon i Din familj skulle vilja deltaga? 

 

□ Partner 

□ Övrig familjemedlem 

□ Barn 

□ Annan?______________________ 

 

 
10. Om Du fått möjlighet att ta med en anhörig när Du söker psykiatrin, hur skulle Du göra då? 
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□ Ta med någon anhörig 

□ Komma själv ändå 

□ Vet ej 

 

 
11. Om Din familj/partner deltar i ett samtal tillsammans med Dig och Din behandlare, hur tror 

Du detta skulle påverka Din kontakt med Din behandlare? 

 

□ I positiv riktning 

□ I negativ riktning 

□ Inte alls 

□ Vet ej 

 
12. Kan Du med egna ord beskriva hur Du tror att en familjerelaterad kontakt skulle påverka 

Din behandling? 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

_________-

______________________________________________________________________________- 

 

 

 

 

Tack för Din hjälp! 
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 Bilaga 2 

 

 

Information om enkäten  

 

 

Till Dig som patient på Psykiatriska mottagningen  

 

Härmed tillfrågas Du om Du vill deltaga i en enkätstudie som genomförs som en del i en 

utbildning här vid Psykiatriska Mottagningen. 

 

Sedan 2010 har psykiatrin ett utökat ansvar för de anhöriga och då i första hand barnen, vilket 

medför att verksamheten behöver utveckla nya former för behandling exempelvis 

familjearbete/ familjeterapi eller parterapi. 

 

Syftet med frågorna i denna enkät är att ta reda på vad Du som patient anser om att ta med 

Din familj eller partner till mottagningen för behandling och hur det isåfall skulle kunna 

påverka Din fortsatta behandling. Enkäten kommer att delas ut till alla patienter som besöker 

mottagningen veckorna 47 och 48. 

 

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Det går bra att lämna tillbaka enkäten i den låsta 

gröna brevlådan intill receptionen. Dina svar är anonyma och kommer inte att påverka Din 

fortsatta behandling på mottagningen. Det är naturligtvis frivilligt att besvara enkäten. 

Svarsmaterialet kommer att bearbetas och analyseras enbart på gruppnivå och inte någon av 

Dina uppgifter kan spåras vidare. Resultatet av denna studie kommer att beskrivas i en 

uppsats i samband med en utbildning i familjeterapi. 

Verksamhetschefen har lämnat sitt medgivande till att studien genomförs. 

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att kontakta mig på telefonnummer xxx-

xxxxxx. 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Afzelius 

kurator 
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