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Sammanfattning    

Depression är en sjukdom som blir allt mer vanlig, i Sverige såväl som globalt. 

Sjukdomen kan leda till symtom i varierade utsträckning och svårighetsgrad. 

Närstående till en person som insjuknat i depression kan ta på sig ansvaret att vårda och 

kan också utgöra en hälsoresurs för den som är sjuk. Som sjuksköterska är det viktigt att 

förstå att även om den som har insjuknat i depression är drabbad, är även de närstående 

också det. Genom ökad kunskap om de närståendes upplevelser torde vården kunna ge 

bättre stöd och hjälp till den närstående. Syftet med studien var således att beskriva 

upplevelsen av att vara närstående och vårda en person som lider av depression. 

Metoden var en litteraturstudie där 10 artiklar analyserats. Axelssons modell (2012, ss. 

203-220) har använts för analysen. Resultatet visade bland annat att närstående till stor 

del eftersökte information och kunskap för att uppleva att de utgjorde ett gott stöd för 

sin käraste. Det beskrev även det omfattande ansvaret som de närstående fick axla i 

vårdandet. Vårdandet utav en person som led av depression föranledde även till starka 

känslostormar hos de närstående, exempelvis ilska, frustration, rädsla, oro och hopp. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i att informera och stötta patienten och de närstående, 

men finns det tid för det?  

 
 
Nyckelord: depression, närstående, upplevelser, behov av kunskap, ansvar, hälsa, 

ohälsa 
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INLEDNING 

Depression blir en allt mer vanlig sjukdom och är enligt Socialstyrelsen (2010, s. 12) 

numera att betrakta som en folksjukdom. Vi har sett att många debatter i media försöker 

förklara sjukdomens innebörd för allmänheten, för att skapa bättre förståelse för vad det 

innebär att drabbas av sjukdomen. Men i skuggan av sjukdomen finns det också många 

närstående, som många gånger blir bortglömda. Detta har vi även stött på under våra 

praktikperioder. Vi har mött människor med psykisk ohälsa där det i deras berättelse 

framkommit att sjukdomen även skapat ohälsa för de närstående. De närstående fick 

dock inte särskilt stor plats i vården och vi tyckte att deras upplevelse av situationen i 

många fall förbisågs. En beskrivning av den närståendes perspektiv och upplevelser av 

att leva med en person som insjuknat i depression kan bidra till att vården får en ökad 

förståelse för deras situation samt belysa vilket stöd som den närstående kan behöva.  
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BAKGRUND 

Depression 

Det finns olika typer av depression, men den här studien kommer framförallt att beröra 

den egentliga depressionen. Enligt Socialstyrelsen (2010, s. 12) insjuknar mer än 25 % 

av alla kvinnor någon gång av depression och mer än 15 % av alla män. Dock förklarar 

de att siffrorna kan variera beroende på hur undersökningarna gått till. WHO (2008, ss. 

43, 46, 50) beskriver depression som den tredje vanligaste sjukdomen i världen och 

beräknas bli en utav de ledande sjukdomarna år 2030. Depression är även utifrån 

rapporten den vanligaste orsaken till sjukdom bland kvinnor.   

 

Depression som kronisk sjukdom 

I en rapport från Socialstyrelsen (2015a, ss. 12, 20, 182, 185) definieras begreppet 

“kronisk sjukdom” som en sjukdom en person lider av under hela sitt liv eller som en 

sjukdom av långvarig karaktär. Bland de listade exempel på sjukdomar som anses vara 

av kronisk art beskrivs depression som sådan. De kroniska sjukdomarna anses utgöra 

den tyngsta belastningen på hälso- och sjukvård utifrån den långa behandlingen som 

följer med diagnosen. I rapporten framgår att behandling med antidepressiva läkemedel 

kan reducera symtomen, men det kräver följsamhet i behandlingen då den optimala 

effekten ses först efter sex månader. Det finns även andra, ickefarmakologiska 

behandlingsformer, så som kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket kan vara en effektiv 

behandlingsform vid lindrigare depressioner. Vid svårare former av depression finns 

även elektrokonvulsiv terapi (ECT) som ett behandlingsalternativ.  

 

Symtom 

Egentlig depression tillhör gruppen unipolära förstämningstillstånd och kan klassas från 

lättare, måttlig till svår depression. Melankoli är en undergruppering där 

sjukdomsbilden är mer kraftig och tydlig. Symtomen vid egentlig depression kan 

således vara av skiftande karaktär och svårighetsgrad (Åsberg & Mårtensson 2010, ss. 

309-311). För att diagnostiseras med depression krävs det att patienten under en 

sammanhängande två-veckors period lidit av minst fem av nio diagnoskriterier enligt 

DSM – V. Huvudkriteriet är dock att antingen nedstämdhet eller minskat emotionellt 
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engagemang måste föreligga. Därutöver består kriterierna utav minskad/ökad aptit, 

sömnrubbningar, psykomotorisk passivitet, orkeslöshet, självförebråelser, 

koncentrationssvårigheter och depressiva tankarna kan innefatta självmordstankar 

och/eller planer (American Psychiatric Association 2013, ss. 160-161).  

 

Närstående 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 119) förklarar begreppet närstående som den person 

som en patient själv har valt att se som sin närstående. En närstående kan därmed 

utgöras av vem som helst. Socialstyrelsen (2016) har också definierat begreppet 

närstående och menar att en närstående vanligtvis brukar vara en make eller maka, 

partner, barn, syskon, sambo, nära vän eller god man. I den här studien kommer 

begreppet “närstående” att användas för att beskriva den vuxna person som lever med 

och vårdar en person som lider av depression. Begreppet ”partner” kommer även 

användas när det rör sig om en kärleksrelation.  

 

Närstående som en hälsoresurs 

Hälsoresurser kan beskrivas som de tillgångar patienten har att använda sig av för att 

uppnå bättre hälsa. Det motsatta, hälsohinder, är de aspekter som hindrar upplevelsen av 

hälsa och välbefinnande från att infinna sig (Wiklund 2010, s. 88). För att främja 

patientens hälsa är det viktigt att förstå hur detta skall kunna ske. Förståelsen kan skapas 

genom att vårdaren försöker få en inblick i patientens livsvärld, vilket är allt det som 

upplevs av patienten själv och hur denne erfar det. Exempelvis den subjektiva 

upplevelsen av vad hälsa innebär eller om hur sjukdom påverkar livet, vardagen och 

livssammanhanget. Livsvärlden inkluderar allt och alla i patientens sammanhang 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128). Många gånger är det de närstående som är 

viktigast för patienten, speciellt vid långvariga sjukdomstillstånd då närstående kan ta 

på sig en del av rollen som vårdare. De kan utgöra en viktig hälsoresurs och på så sätt 

bidra till välbefinnande hos patienten (Dalberg & Segesten 2010, ss. 103, 118-119, 

121). Wiklund (2010, s. 89) påpekar samtidigt att en hälsoresurs också kan utgöra ett 

hälsohinder för patienten. Denna paradox kan exempelvis uppkomma om de närstående 

axlar hela situationen och tar över allt ansvar kring patientens egen hälsa. 
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Närstående som vårdare 

I en studie från Norge påpekar Skundberg-Kletthagen, Wangensteen och Hall-Lord 

(2015, s. 117) att det sker en ökning av närståendevårdare till personer med psykisk 

ohälsa. Det kan förklaras genom det faktum att slutenvårdsplatser för psykiskt sjuka 

patienter har minskat i antal och mycket av ansvaret för denna patientgrupp har övergått 

till kommunernas regim. Då de närstående tar på sig ett större ansvar för sin sjuka 

familjemedlem innebär detta att de närstående bör få tillgång till stöd och hjälp för att 

kunna hantera situationen på bästa sätt. Den generella uppfattningen är att det ser 

liknande ut i Sverige vilket gör att studien får relevans i detta sammanhang.  

 

Närstående som behöver stöd 

I Socialtjänstlagen finns följande bestämmelse; “Socialnämnden ska erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk” 

(SFS 2001:453, kap. 5 § 10). Socialnämnden har en skyldighet att värna om de personer 

som vårdar en sjuk närstående vilka även har rätt till att ansöka om stöd när situationen 

kräver det. Enligt Jansson (2016) kan stödet variera mellan kommunerna, allt beror på 

vilka pengar som kan avsättas samt hur mycket tid och personal som finns. Oftast finns 

det dock anställda i varje kommun som jobbar för att stödja de närstående.  

 

Det finns även olika föreningar och organisationer som närstående kan vända sig till där 

de kan få kontakt med personer som har liknande erfarenheter. Anhörigas riksförbund är 

ett nationellt förbund som jobbar för att starta lokala anhörigföreningar runtom i landet. 

I dagsläget finns det runt 55 olika anhörigföreningar att vända sig till för att få stöd och 

hjälp. Förbundet har även en nationell telefonlinje dit närstående kan ringa för att ställa 

frågor och be om hjälp. Till anhörigas riksförbund kan alla vända sig, oavsett vilken 

diagnos (Anhörigas riksförbund, 2016). Nätverket Nationell samverkan för psykisk 

hälsa (NSPH) har samlat organisationer för patienter, brukare och närstående som har 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Här kan de som söker information inom ett specifikt 

psykiskt ohälsotillstånd hitta rätt organisation. NSPH arbetar även med öka kunskap och 

inflytande för de företrädda grupperna.  
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Sjuksköterskans roll gentemot närstående 

Vården skall utgå ifrån ett patientperspektiv. Perspektivet innebär att patienten alltid 

skall vara i centrum för vården, samt skall ses som en expert på sig själv. I definitionen 

av patientperspektivet inkluderas också de närståendes situation, och ibland kanske en 

hel familj måste stöttas (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 118-119). Enligt Östmans 

(2008, s. 360) studie framgår det att den som insjuknat i depression upplever det som 

positivt om partnern inkluderas i vården, då de anser att sjukdomen i lika höga grad 

påverkar båda parterna i förhållandet.  

 

I en handbok utgiven av Socialstyrelsen beskrivs hur vårdpersonal bör förhålla sig till 

närstående i vårdandet. De framför att det är eftersträvansvärt att informera och 

involvera patientens närstående i den planerade vården, med särskilda krav när det 

gäller psykiatrisk vård. Genom att involvera närstående kan en mer skräddarsydd vård 

tillämpas och detta gynnar både patienten, närstående och vårdpersonal (Socialstyrelsen 

2015b, s. 39). Socialstyrelsen har tidigare gett ut en kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor där de närstående inkluderas i patientperspektivet 

(Socialstyrelsen 2005, s. 11). Där framgick det att det även hör till sjuksköterskans roll 

att stödja och vägleda patienternas närstående samt vara lyhörd och involvera dem och 

deras perspektiv. Under skrivandet av uppsatsen har Socialstyrelsen tagit bort 

kompetensbeskrivningen på grund av revidering, men kommer åter att publicera en 

sådan i framtiden. 

 

Stigmatisering och känsla av skam 

Wiklund (2003, ss. 111-112, 114) beskriver skam som en orsak till lidande som gör att 

människan vill dölja de yttringar som kan tänkas påkalla uppmärksamhet från 

omgivningen för att på sätt skydda sig själv.  Känslan av skam kan leda till att personen 

drar sig undan från andra människor.  

 

Barneys, Griffiths, Jorms och Christensens (2006, s. 53) studie har visat att personer 

som lider av psykisk ohälsa inte söker professionell hjälp, vilket är relaterat till 

stigmatisering och skam. Orsakerna beror både på att den sjuke tänker att 

vårdpersonalen skulle se dem som neurotiska samt att genom att de söker hjälp tror sig 
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riskera att avslöja sitt problem för andra i sin omgivning och därmed få en “stämpel”. 

Corrigan (2007, s. 31) belyser också att många patienter med en psykisk sjukdom 

undviker att söka vård för att inte bli dömda eller diskriminerade på grund av andras 

fördomar utifrån den diagnos de kan komma att få.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Då det sker en ökning av psykisk ohälsa innebär det att sjuksköterskan i större grad 

kommer att komma i kontakt med patienter med den typen av problematik. Mötet med 

patienter som lider av en depression behöver inte enbart ske inom psykiatriska instanser, 

utan sjuksköterskan kan möta dessa patienter på i princip vilken avdelning som helst, 

likaså deras närstående. Det betyder således att sjuksköterskan behöver ha kunskap om 

psykisk ohälsa, såsom depression. Som sjuksköterska är det även viktigt att vara 

införstådd med att även om den som insjuknat i depression är drabbad, är de närstående 

också det. Vilka förändringar sker då en tappar greppet och den andre får stå kvar? Hur 

fortsätter vardagen? Vad händer med relationen? En djupare inblick i närståendes 

situation bör kunna bidra till att sjuksköterskan kan utgöra ett starkare stöd som också är 

mer anpassat för både patient och närstående. Genom att analysera vilket behov av stöd 

de närstående eftersöker kan kunskap om vad sjuksköterskan kan göra för att stödja och 

hjälpa skapas.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att vara närstående och vårda en person som lider 

av depression. 

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie utifrån Axelssons modell (2012, ss. 203-220) baserad på 

vetenskapliga artiklar. Metoden valdes utifrån att en djupare inblick i kunskapen om de 

närståendes situation ville skapas samt att få en insikt i vilken forskning och kunskap 

som redan finns inom området. Fribergs (2006, s. 119) granskningsmall har använts för 

att bedöma de valda artiklarnas kvalité.   
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Datainsamling 

För att erhålla material till litteraturstudien gjordes först en pilotsökning i databaserna 

Cinahl och Medline. Litteraturstudien berör en psykiatrisk diagnos, därför provades 

även fritextsökningar i databasen PsychINFO. Sökorden depressed och partner 

användes. Den sökning som ledde till ett bra resultat i databasen PsychINFO var en av 

de första fritextsökningarna, tre artiklar upptäcktes här. Enligt Axelsson (2012, s. 208-

209) kan en pilotsökning vara ett bra första steg i sökningen då det ger en uppfattning 

om vad och hur mycket information det finns inom ämnet. Pilotsökningen gav dock 

tusentals träffar, därför avgränsades sökningen samt mer precisa sökord togs fram med 

hjälp av mesh-termer i de olika databaserna (se Bilaga 1). Begrepp som “partner” 

“spouse”, “family member” och ”relative” användes och för att öka täckningen 

användes asterisk efter varje ord (exempelvis “spouse*”). Asterisken ledde till att alla 

former av ändelser på orden inkluderades. För att få ta del av upplevelser valdes ord 

som ansågs kunna bidra till att finna detta material, exempelvis “experience”. Med hjälp 

av artiklarnas referenslistor kunde mer material erhållas.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Materialet sparades i mappar på Cinahl, och allt material som kunde vara relevant lästes 

igenom. Artiklar som inte svarade på syftet att få reda på upplevelser och erfarenheter 

hos anhöriga till patienter som diagnosticerats med depression exkluderas. De artiklar 

som inkluderades hade ett tydligt perspektiv vad gäller att beskriva närståendes 

upplevelser, tankar och känslor. När relevanta artiklar valts ut granskades deras kvalité. 

Enligt Friberg (2006, s. 119) kan ett antal frågor vara lämpliga att ställa sig för att 

bedöma artiklarnas kvalité. Kvalitétsgranskningen ledde inte till exklusion av något 

material. Avgränsningar till max tio år gammalt material gjordes och de valda artiklarna 

skulle ha genomgått en peer-review. Ytterligare avgränsningar gjordes till att bara 

innehålla träffar där vuxna deltagare ingick i studien. I början av sökningen gjordes  

försök att finna material på svenska och norska, men inget relevant fanns att tillgå. 

Därför avgränsades sökningarna sedermera till att vara studier på engelska. I slutändan 

resulterade det i tio studier, varav en kvantitativ och nio kvalitativa. 
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Dataanalys 

Axelssons modell (2012, ss. 203-220) för hur en litteraturstudie skall genomföras har 

varit guiden för att analysera litteraturen. Analysen av materialet påbörjades genom att 

alla artiklar lästes igenom flertalet gånger av oss båda. Vartefter en gemensam 

diskussion angående våra respektive fynd gjordes. Därefter gjordes en 

artikelsammanställning i tabellform där syfte, urval, metod och resultat staplades upp 

(se bilaga 2). En artikelsammanställning ger, enligt Axelsson (2012, s. 212), en 

tydligare översikt av materialet och är en god metod att använda sig av i början av en 

analys.  

 

När en tydlig bild över materialet skapats lades mer fokus på artiklarnas resultatdel. 

Olika teman uppdagades och när artiklarnas resultat granskats fler gånger framträdde 

dessa teman allt tydligare. Axelsson (2012, s. 212) menar att om analysen utgår ifrån 

viktiga teman som identifierats kan resultatet presenteras mer strukturerat. Textstyckena 

markerades med olika färger, utifrån vilket tema de berörde. Materialet fördes in under 

de olika huvudkategorierna som identifierats. För att ytterligare skapa en struktur 

sorterades därefter resultatet även upp i subkategorier.    

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån relationer mellan vuxna personer där det varierat huruvida 

personen som lider av depression och den närstående varit man eller kvinna, i annat fall 

förtydligas detta samt om det gäller en specifik typ utav förhållande.  

 

 

Huvudkategori Subkategori 

Sökandet efter 

information och 

kunskap 

-Behov av kunskap 

-Känslor av skuld och skam  

Bära ett ansvar 

 

-Ansvar för vården och behandlingen 

-Ansvar för vardagslivet 
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Depression och kärlek  -Förändrade roller  

-Kommunikation 

-Intimitet och sexliv 

 

Den egna hälsan -Fysisk och psykisk påfrestning 

 

En känslostorm -Frustration och ilska 

-Rädsla och oro 

-Känslor av isolering 

-Styrka och hoppfullhet 

 

Sökandet efter information och kunskap 

Även då närstående under en längre tid förstått att något inte stod rätt till ökade behovet 

och sökandet efter information efter att diagnos fastställt att personen led av depression. 

Tydligt var att många olika känslor var framträdande och behovet utav kunskap var stort 

och viktig för välbefinnandet.  

 

Behov av kunskap  

Närstående till en person med depression upplevde ett stort behov av ökad information 

och kunskap. Information och kunskap både om själva sjukdomen, samt tips och idéer 

kring hur olika beteenden, exempelvis tal om självskador eller självmord, kunde 

hanteras på bästa sätt (Harris, Pistrang & Barker 2006, ss. 11-12; Knobloch & Delaney 

2012, s. 753; Nosek 2008, s. 40). Informationen som gavs från sjukvården upplevdes 

dock vara bristfällig eller saknas helt. För att få en djupare inblick i situationen försökte 

därför de närstående själva söka upp information på internet, via broschyrer eller 

försökte ta ytterligare kontakt med vårdpersonalen. Informationen gav dock inte all den 

kunskap de kände att de behövde. Kunskapen om sjukdomen, dess effekter, behandling 

och kring hur olika beteenden kunde hanteras skapades tillslut av egna erfarenheter. Det 

tog dock lång tid och upplevdes vara en mödosam och ensam process. Upplevelsen av 

att kunna utgöra ett stöd och vara till hjälp i vården av personen med depression ökade 

då de förstod vikten av deras egen roll, samt vilket behov de hade för att utgöra den 
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rollen (Harris, Pistrang & Barker 2006, ss. 11-12, 14, 16; Nosek 2008, ss. 39-40; 

Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord & Hedelin 2014, s. 568). 

 

Känslor av skuld och skam  

Depressionens effekter ledde till att många närstående upplevde känslor av skam 

gentemot omgivningen som upplevdes stigmatisera sjukdomen. Depression kunde vara 

svår att tala om med andra och den närstående försökte tidvis finna ursäkter till varför 

personen som led av depression betedde sig som han eller hon gjorde (Bottor ff, Oliffe, 

Kelly, Johnson & Carey 2014, s. 68, 72; Hansen & Buus 2012, s. 404). Närstående 

kunde även övergå till att ifrågasätta sin roll i stödjandet. Förekomsten av tankar 

huruvida deras handlingar eller yttringar kunnat förvärra symtomen istället för att ha 

varit till hjälp ledde till att de skuldbelade sig själva. Detta var mer vanligt då ens 

partner insjuknat i depressionen för första gången. Känslor av skuld och skam kunde 

även infinna sig om den närstående inte visste vad som var orsaken till depressionen. 

Men samtidigt kunde upplevelsen av dessa känslor minska i takt med att informationen 

och kunskapen om depressionen ökade (Harris, Pistrang & Barker 2006, s. 7; Knobloch 

& Delaney 2012, ss. 753, 758; Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 568; Stjernswärd & 

Östman 2008, s. 362). 

 

Bära ett ansvar 

När en person insjuknar i depression berör det inte enbart den enskilda personen utan 

även de närstående. I de granskade artiklarna är ett återkommande tema att de 

närstående till personen som lider av depression får ta på sig ett större ansvar. Både vad 

gäller hushåll, ekonomi samt för vården och behandlingen.  

 

Ansvar för vården och behandlingen  

Närstående upplevde sig ha ett stort ansvar för personen med depression och dennes 

hälsa. De kände ett stort ansvar i att värna om personens välbefinnande, försöka få 

denne att tänka på annat, samt även se till att de basala behoven var tillgodosedda 

(Nosek 2008, s. 41). 17,5 % av de närstående angav att de upplevde sig ansvariga över 

att se till att personen som led av depression tog sina mediciner, 16,3 % ansåg att de 

behövde se till så att personen sov tillräckligt och 15,5 % kände att de behövde 
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övervaka att personen åt ordentligt. Det framkom även att 27,4 % av de närstående 

upplevde oro kring behandlingen och vården (van Wijngaarden, Koeter, Knapp, 

Tansella, Thornicroft, Vázquez-Barquero & Schene 2008, s. 64).  

 

De närstående upplevde sig behöva övertala och hjälpa sin närstående att söka vård och 

behandling för sjukdomen när denne själv inte kunde ta initiativ till det (Bottorff et al. 

2014, s. 71; Stjernswärd & Östman 2008, s. 363). Det framgick även att de närstående 

upplevde sig bli lämnade på eget bevåg i att ta ansvar för den vård som gavs, genom att 

exempelvis behöva bestämma vilken vård eller behandling som skulle sättas in (Hansen 

& Buus 2012, s. 403-404; Knobloch & Delaney 2012, s. 757; Nosek 2008, s. 41). De 

försökte även involvera andra personer, vänner eller sjukvårdspersonal som kunde 

hjälpa till att bära ansvaret och ge stöd samt avlasta (Harris, P istrang & Barker 2006, s. 

9, 16).  

 

Ansvar för vardagslivet  

De närstående beskrev hur de fick axla allt mer och tyngre ansvar i det gemensamma 

livet när personen med depression drog sig undan under de depressiva episoderna. De 

vardagliga sysslorna, exempelvis att sköta om hemmet och barnen lades på den andra 

partnern, helt eller delvis. Det ökade ansvaret och frustrationen över situationen ledde 

till känslor av att inte leva sitt eget liv, krossade framtidsdrömmar i önskan om att 

kunna vara en familj och en känsla av en osäker framtid tillsammans (Bottorff et al. 

2014, s. 69; Hansen & Buus 2012, s. 404; Knobloch & Delaney 2012, s. 755; 

Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567; Stjernswärd & Östman 2008, s. 361). I van 

Wijngaardens (2008, s. 64) studie framkom det att 28 % av de närstående upplevde att 

de behövde ta över de vardagliga sysslorna i hemmet och 35, 7 % av de närstående 

upplevde en stor belastning i vardagen.  

 

I de fall då den närstående levde ihop med en person som led av depression upplevdes 

de axla det största ansvaret kring ekonomin och ansvaret att få ihop den. Personen som 

led av depression kunde behöva sjukskriva sig från jobbet, vilket även den vårdande 

närstående kunde behöva göra tidvis. Vetskapen om att vara ensam försörjare, behovet 

av att sjukskriva sig för att ta hand om den som var sjuk, samt känslan att att ha 
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huvudansvaret bidrog till stress och oro (Bottorff et al. 2014, s. 69; Knobloch & 

Delaney 2012, ss. 756-757; Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567).  

 

 

Depression och kärlek 

Oavsett vilken relation personen som lider av depression och dennes närstående har så 

var depressionens påverkan på det gemensamma livet och relationen en framträdande 

aspekt. Osäkerhet kring framtiden och relationen, krossade drömmar och antagande av 

en ny identitet upplevdes påverka relationen negativt (Bottorff et al. 2014, s. 69-70; 

Hansen & Buus 2013, s. 404; Knobloch & Delaney 2012, s. 755; Skundberg-Kletthagen 

et al. 2014, ss. 566-567). 

 

Båda parter upplevde att depressionen tärde på förhållandet, i synnerhet i 

kärleksförhållanden. Den vårdande partnern upplevde det starkast och de depressiva 

episoderna beskrevs som ensamma, med avsaknad av basala och essentiella delar i ett 

kärleksförhållande, såsom närhet och bekräftelse (Harris, Pistrang & Barker 2006, s. 9; 

Knobloch & Delaney 2012, ss. 755, 757). En studie av van Wijngaarden et. al (2008, ss. 

64-65) visade att av närstående till personer som lider av depression rapporterade 35,7 

% att de kände sig belastade, 27,4 % att de upplevde relationen som ansträngd och 5,6 

% av samboende funderade på att flytta ifrån personen. 

 

Förändrade roller 

I relationen kunde det ske förändringar kring vilken roll den närstående upplevde sig ha 

gentemot den som var sjuk. Mer tydligt var detta skifte i kärleksförhållanden, vilket 

kunde ha en negativ inverkan på relationen. Att gå från ett kärleksförhållande till att 

uppleva känslan av att vara en vårdare eller förälder, där den som led av depression 

krävde mycket omsorg och hjälp. Förhållandet gled gradvis allt mer ifrån att vara ett 

förhållande med intimitet och närhet, till ett förhållande där partnern upplevde sig ta 

hand om personen som led utav depression (Bottorff et al. 2014, s. 68; Glenn, 

McFadyen & Rafique 2013, s. 292; Stjernswärd & Östman 2008, s. 361; Östman 2008, 

s. 360). 
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Kommunikation 

Kommunikationen i relationen upplevdes av den vårdande partnern minska avsevärt. 

Samtalsämnena blev färre och personen som led utav depression ville sällan ta initiativ 

till att tala med sin partner och samtal kring det vardagliga livet och relationen skedde 

sällan. Det kunde upplevas svårt att vara ett stöd för sin partner som led utav depression, 

då det var svårt att veta vilken typ eller hur hjälpen skulle ges när kommunikationen var 

bristfällig. Den minskade kommunikationen kunde också leda till att partnern upplevde 

känslor av att vara avvisad, oälskad och ensam, vilket var mycket påfrestande för 

relationen (Glenn, McFadyen & Rafique 2013, s. 290; Harris, Pistrang & Barker 2006, 

s. 9; Knobloch & Delaney 2012, s. 758). 

 

Intimiteten och sexliv  

Partners till personer som lider av depression upplevde att både den sexuella och 

emotionella intimiteten de delat minskade gradvis eller hade försvunnit helt. 

Intimitetsproblemen kunde bland annat ses som en orsak av att känslorna hos både 

partners och patienten upplevdes svagare på grund av den ansträngda situation som 

sjukdomen bidrog till (Glenn, McFadyen & Rafique 2013, s. 291; Knobloch & Delaney 

2012, ss. 755, 757; Östman 2008, s. 359). 

 

Det uppkom även frågeställningar kring om de antidepressiva medicinernas 

biverkningar också kunde vara en bidragande orsak till intimitetsproblemen, men det 

rådde osäkerhet och brist på information kring denna aspekt (Knobloch & Delaney 

2012, s. 755; Östman 2008, s. 359). Sjukvården talade eller informerade sällan om sex 

och intimitet, trots att det upplevdes vara ett stort problem i partnerförhållanden när en 

av personerna var deprimerad. Paren ansåg att de ofta gjorde försök i att efterfråga hjälp 

av sjukvården, men upplevde att det inte togs på allvar, samt att ämnet var tabu att tala 

om. Det rådde en stark önskan om att sjukvården skulle vidga fokus samt stötta och 

informera kring denna aspekt (Östman 2008, ss. 358-360).  

 

En intervjustudie där kvinnor vårdade en manlig partner som insjuknat i depression 

beskrev bristen på aktivitet i sexlivet många gånger gjorde att kvinnorna själva tog på 

sig skulden för problemet i de fall då mannens depression ännu inte var diagnostiserad. 
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Mannens vilja att agera och söka hjälp för sin depression tolkades som en 

överenskommelse de gånger kvinnorna uttryckte sin frustration över avsaknaden av 

sexuellt umgänge och försökte förmå sin partner att söka professionell hjälp. De 

normativa heterosexuella könsrollerna gällande ”manligt” respektive ”kvinnligt” blev 

även mer framträdande under männens depressiva perioder. Där kvinnan i förhållandet 

fick ta på sig omvårdnaden av sin partner, hushållssysslor och inte exempelvis arbetet 

och den egna karriären (Bottorff et al. 2014, ss. 66, 67-69, 71). 

 

Den egna hälsan 

Den egna hälsan var inte något som togs i beaktande den första tiden. Då välbefinnandet 

hos personen som var sjuk oftast prioriterades uppdagades dock efter en tid egna 

hälsoproblem som kunde relateras till konsekvenserna av att vårda en närstående med 

depression. 

 

Fysisk och psykisk påfrestning 

Närstående som lever med en person som lider av depression kan få egna 

ohälsoproblem, bland annat rapporterades stress, störd sömn, ångest och utmattning i 

olika hög grad av de som vårdade (Harris, Pistrang & Barker 2006, s.16; Knobloch & 

Delaney 2012, s. 757; Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567; Stjernswärd & Östman 

2008, s. 361). Även tillkomst av depressiva symtom kunde återges. Konsekvenserna 

påverkade hälsan i hög grad, och som tidigare nämnts, kunde sjukskrivning bli aktuellt 

(Nosek 2008, ss. 38-39; Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567). Sömnsvårigheter 

rapporterades av 10,7 % och oro för sin egen framtid upplevdes av 30,6 % av de 

närstående (van Wijngaarden et al. 2008, s. 64). Det framkom dock att de själva i 

väldigt liten utsträckning sökte professionell hjälp och istället sökte stöd bland sina 

närmaste (Harris, Pistrang & Barker 2006, s. 16). Dock visade Stjernswärd och Östmans 

studie (2008, s. 362) att de närstående upplevde att de inte fick något stöd eller hjälp  

från andra släktingar eller vänner.  

 

Även då närstående för stunden upplevde sig må väl under perioder då symtomen hos 

personen med depression lättat fanns det en ständigt underliggande oro för återfall. 

Närstående beskrev också ett behov av att distansera sig i perioder när de upplevde att 
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de nått en viss gräns (Nosek 2008, ss. 38-39 & 41; Harris, Pistrang & Barker 2006, 

s.10,16; Knobloch & Delaney 2012, s.757). Men att inte veta vad som pågick och oron 

över personen gjorde att dessa perioder blev korta (Nosek 2008, s. 41).  

 

 

En känslostorm 

Starka känslor var kopplade till att ge vård åt sin närstående som insjuknat i depression. 

Speciellt i de fall det inte gick att se någon påfallande förbättring. Emotionell 

utmattning, frustration, irritation och ilska gentemot personen som led av depression var 

vanligt förekommande. Dessa känslor bidrog till uppfattningen om att det inte fanns 

något som kunde hjälpa (Hansen & Buus 2012, s. 404; Harris; Pistrang & Barker 2006, 

s. 15; Skundberg-Kletthagen et al. 2014, ss. 566-567). 

 

Frustration och ilska 

De närstående uppvisade en mängd olika känslor och tankar när depressionens effekter 

gjorde intåg i livet och förhållandet. Ilska och frustration är affekter som uppvisades hos 

många. Ilska och frustration över situationen, känslan över att inte kunna leva sitt egna 

liv, personens beteende samt kring det faktum att ingen förbättring tycktes ske (Hansen 

& Buus 2013, s. 404; Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 566; Stjernswärd & Östman 

2008, ss. 361-362). Ilskan kunde också vara förknippad med självdestruktiva eller 

suicidala yttringar, vilket lämnade de närstående oförstående över varför personen 

kunde göra och tänka såhär (Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567).  

 

Det framkom att det var lättare för de närstående att hantera och ha förståelse för 

depressionen om det gick att kartlägga vad som kunnat ha utlöst den. Omvänt ledde det 

till frustration när orsaken till depressionen inte gick eller var svår at t uttyda, det var då 

svårt att förstå varför personen led av depression (Glenn, McFadyen & Rafique 2013, s. 

289; Knobloch & Delaney 2012, s. 758).  

 

Rädsla och oro 

Närstående till personer som lider av depression och som har uttryckt eller uppvisat 

tendenser till suicidala handlingar kände både stark rädsla och en konstant oro. Oro och 



 16 

osäkerhet över vad som skulle kunna trigga personen till att vilja skada sig samt när, om 

och hur det skulle kunna ske. Detta ledde till att de kände sig tvungna att ständigt 

observera sin närstående, läsa av beteenden och vågade inte lämna denne ensam. Det 

framkom att de närstående lärt sig känna igen tecken och mönster och därmed besatt en 

kunskap om personens beteenden. Men de kunde ändå uppleva en osäkerhet kring 

huruvida denne var potentiellt självskade- eller självmordsbenägen samt till vilken grad. 

I båda scenarierna upplevde de närstående att de saknade kunskap i hur de skulle 

hantera situationen (Bottorff et al. 2014, s. 65; Hansen & Buus 2013, s. 404; Nosek 

2008, ss. 39-40). Oro över sin närståendes säkerhet rapporterades av 25,4 %, 4,8 % 

upplevde att de beskyddade personen från självskada och 4 % ansåg att de förhindrade 

andra riskabla aktiviteter (van Wijngaarden et al. 2008, s. 64). Behovet av att beskydda 

sin närstående från ansträngande och jobbiga moment i vardagen var ett försök till att 

minimera riskerna för självskada eller självmordsförsök (Bottorff et al. 2014, s. 66; 

Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567).  

 

Känslor av isolering  

Många närstående valde att avskilja sig från omgivningen på olika vis. Kontakten med 

vänner minskade, åtaganden utanför hemmet avsades och utövandet av fritidsintressen 

minskade eller försvann helt. Allt för att kunna vara hemma och hjälpa den som 

insjuknat i depression samt för att kunna hålla ett vakande öga för eventuella 

självskador. Upplevelsen av ensamhet och isolering blev resultatet (Bottorf et.al 2014, s. 

72; Hansen & Buus 2013, s. 404; Knobloch & Delaney 2012, s. 757; Nosek 2008, s. 41; 

Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567; Stjernswärd & Östman 2008, ss. 361-362). 

De närstående kunde känna att de behövde stanna hemma ifrån arbetet vissa dagar eller 

dra ner på arbetstiden för att kunna finnas där för den som var sjuk. Samtidigt upplevdes 

att arbetsplatsen tidvis kunde kännas som en fristad, med en möjlighet till att bryta 

isoleringen från omgivningen och tankarna rörande personen med depression 

(Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567; Östman & Stjernswärd 2008, s. 362). 

 

Styrka och hoppfullhet  

Livet med en närstående som lider av depression präglades inte enbart av negativa 

känslor. Att kunna finnas för sin nära och kära i en svår och utmanande situation kunde 
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inge känslor av en nyfunnen personlig inre styrka och en personlig utveckling. Det 

faktum att det fanns hopp hos de som vårdade en person med depression påpekades 

också. Upplevelsen av att det finns hopp om en bättre framtid, hopp om en ny och 

effektivare behandling samt hopp om att relationen skall återfå sin styrka igen 

(Skundberg-Kletthagen et al. 2014, s. 567; Stjernswärd & Östman 2008, ss. 361, 363).  

Möjligheten i att kunna se en förbättring i sjukdomsbilden, samt få respons på det från 

personen som led av depression, ingav positiva känslor hos den vårdande närstående.  

När de depressiva symtomen minskade kunde de åter se sin käraste på ett annat sätt 

vilket hjälpte dem att hantera tillvaron då depressionen åter blev svårare (Glenn, 

McFadyen & Rafique 2013, s. 291; Harris, Pistrang & Barker 2006, s. 16; Skundberg- 

Kletthagen et al. 2014, s. 568). 

 

DISKUSSION 

Resultatet visar att närstående tar på sig ett stort ansvar i vardagslivet samt för den sjuke 

personens vård och behandling. Oro och rädsla kring självskador och självmord samt 

känslor av ilska och frustration var vanligt. Närstående drog sig undan från 

omgivningen och känslor av isolering och ensamhet upplevdes, samt käns lor av att inte 

leva sitt eget liv. Depressionen upplevdes tära på och förändra kärleksförhållanden, 

genom upplevelser av att bära en annan roll, minskad kommunikation samt att 

framtiden upplevdes osäker. Likaså påverkades sexlivet och intimiteten. Det som 

utkristalliserade sig i nästan alla studier var behovet av information och stöd från 

sjukvården, för att få ökad förståelse och kunskap om sjukdomen och dess påverkan på 

livet. 

 

Resultatdiskussion 

Framkommande i alla studier var bristen och behovet av kunskap. Depression kan bli en 

kronisk sjukdom som det kan ta lång tid att “komma tillbaka” ifrån. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 245) menar att vid kroniska eller långvariga sjukdomar är det av 

yttersta vikt att pedagogiska insatser skall inkludera både patient och närstående. Vidare 

menar Dahlberg och Segesten (2010, s. 246) att för att skapa ett gott vårdande lärande är 

det livsvärlden som måste vara i fokus, sjuksköterskan bör vara öppen för att vilja förstå 

hur sjukdomen påverkar livet för de inblandade. Här kan sjuksköterskan bidra genom att 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Glenn,+Fiona+E/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Rafique,+Zounish/$N?accountid=9670
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spela en nyckelroll i mötet med närstående och patient som insjuknat i depression. En 

nyckelroll i att lyssna till både patientens och de närståendes livsvärld för att på bästa 

vis kunna nå fram med information och kunskap. Det kan handla om att sjuksköterskan 

i mötet med patienten och dennes närstående inhämtar information för att skapa sig en 

bild utav vilket behov som finns. Både vad som skulle vara till nytta för patienten men 

också vilka önskemål som efterfrågas. Därefter skräddarsy vården så att den tillgodoser 

både behovet av information och lärande.  Information och inbjudan av de närstående 

till samtal med patienten där vården diskuteras skall givetvis vara grundat på om 

patienten själv vill och har gett sitt medgivande till det.  

 

En kvantitativ studie som undersökte sjuksköterskors attityd gentemot patienter med 

psykisk ohälsa visade skillnader beroende på vad patienten led utav. Studien jämförde 

patienter med substansberoende, schizofreni och depression. Av dessa tre var patienter 

som led utav depression de som sjuksköterskorna hade mest positiv attityd gentemot, 

med vilket menades att sjuksköterskornas kände mer empati för dessa personer. Dock 

fanns det vissa skillnader mellan sjuksköterskornas ålder, deras position och hur lång 

erfarenhet av yrket de hade. Både de som var äldre och de som hade längre 

arbetserfarenhet visades också ha en mer positiv inställning (Hsiao, Lu & Tsai 2015, ss. 

275-276). Det är även något som kan relateras till utifrån egna erfarenheter, framförallt 

gällande personer med olika former utav missbruk. I förhållande till den patientgruppen 

är förhållningssättet gentemot patienter som lider utav depression bättre. Men det finns 

fortfarande attityder bland vårdpersonal att patienter som lide r av depression måste 

”skärpa till sig”. Då kommer således funderingar angående  om sjuksköterskans kunskap 

och erfarenhet ska få spela roll? Vem ska då bära det yttersta ansvaret? Och ska det vara 

upp till vårdpersonalen att avgöra till vilken grad de närstående involveras och vilka 

ämnen som tas upp? I Östmans studie (2008, ss. 359-360) går det exempelvis att utläsa 

att partners till personer som lider av depression kan behöva en annan typ av stöd. Då de 

oftare lever ihop kan andra typer av problem och funderingar ofta dyka upp. Exempelvis 

framgick det att samboende partners upplevde en stor frustration angående 

depressionens påverkan på relationen. Både vad gällde samvaro och sexliv samt att det 

upplevdes tala väldigt lite om det inom sjukvården. 
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De närstående kan komma att axla ett tungt ansvar och även de drabbas av psykiska och 

fysiska symtom. Då de närstående kan vara en patients största hälsoresurs bör det inom 

vården vara eftersträvansvärt att försöka hjälpa närstående att finna möjligheter till att 

kunna utgöra ett stöd. Det torde även vara av vikt att vården tidigt i förloppet försöka 

fånga upp och stötta de närståendevårdare som riskerar att drabbas av ohälsa. Men finns 

den tiden att tillgå? Ambitionen finns säkerligen men resurserna kanske inte alltid 

räcker till. Att som sjuksköterska vara stödjande för närstående kunde enligt en studie 

av Weimand, Sällström, Hall-Lord och Hedelin (2013a, ss. 289, 290) ibland vara svårt, 

då sjuksköterskorna ansåg att fokus primärt borde ligga på patienterna. Vara tillgänglig 

för samtal med familjen när behov fanns ansågs dock vara en viktig del i arbetet. 

Weimand et al. (2013a, ss. 289, 290) påpekar även frågan om hur mycket tid som det 

finns möjlighet att avsätta för de närstående. Sjuksköterskorna i studien påpekade att de 

närstående ibland kunde kräva tid och resurser som inte alltid fanns. Att stötta eller 

informera behöver dock enligt egen reflektion inte alla gånger innebära åtgång av stora 

vårdinsatser. Det kan även handla om det lilla som inte kräver mycket av 

vårdpersonalen. Det kan handla om ett mötande blick som gör att personen vet att den 

blivit sedd eller informera om och vägleda till vilket stöd som går att få och var den går 

att finna, exempelvis olika föreningar eller hjälpinsatser från kommunen. Om vården 

skall fungera utifrån en helhetssyn och utifrån patientperspektivet, är det av stor vikt för 

alla inblandade att involvera de närstående.  

 

Om den närstående får egna ohälsoproblem som kan relateras till det krav som följer 

med att utgöra en hälsoresurs för den som är sjuk kanske vården måste ingripa på ett 

annat sätt. Då hade det varit eftersträvansvärt att stötta den närstående till att avsäga sig 

sin vårdarroll. Weimands, Hall-Lords, Sällströms och Hedelins (2013b, s.102) studie tar 

upp det faktum att de närstående till en person med psykisk ohälsa kan komma att 

balansera ett dilemma kring denna situation. Är det rätt att ge upp sitt eget liv för att ta 

hand om någon annans och är det rätt att säga upp kontakten med den som är sjuk? 

Oron över personen som led utav depression var dock i många fall det som vägde 

starkast, och att gå ifrån relationen sågs som omöjligt. Socialstyrelsen (2010, s. 71) 

påpekar dock att vården, när situationen kräver detta, har ett ansvar i att hjälpa den 

närstående till att avstå att vara en hälsoresurs. Detta är ett dilemma och en svår 
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situation. Som sjuksköterska kan det vara svårt att sätta någon värdering i det, men för 

att båda parterna ska känna tillfredsställelse i vården kan sjuksköterskan istället hänvisa 

till andra instanser vid behov, exempelvis kurator.  

 

Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling innehåller olika dimensioner att arbeta för, den sociala 

ekonomiska samt ekologiska dimensionen (Folkhälsomyndigheten 2014). Utifrån det 

beskrivna resultatet kan den ekonomiska och sociala dimensionen påverkas och bidra 

till bibehållandet av en hållbar utveckling. Arbetet med att förhindra att den närstående 

drabbas av ohälsa samt hjälpa den närstående till att vara ett stöd för personen som 

insjuknat skulle troligtvis kunna minska belastningen på vården i det långa loppet och 

därmed ur en ekonomisk och social utveckling vara positivt. I nuläget ser 

sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ut att öka. Siffror från Försäkringskassan 

(2015, s. 13) visar att antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat sedan 

år 2011 och år 2014 var andelen sjukskrivna i psykiatriska diagnoser 35 %. De 

vanligaste orsakerna till den ökningen var stress, ångest samt depression. Kortare eller 

färre sjukskrivningar hos de närstående samt personer som redan lider av psykisk ohälsa 

kanske även kan bidra till en ekonomisk och social hållbar utveckling i samhället.  

 

Metoddiskussion  

Reflektion har gjorts över det faktum att de studier som resultatet baseras på inte alltid 

är publikationer från tidskrifter med en tydlig vårdvetenskaplig inriktning. När artiklar 

eftersöktes var syftet att fånga närståendes upplevelser och det var det som tillslut 

avgjorde vilka artiklar som kom att användas. Vi valde att använda oss av artiklar från 

länder som vi ansåg dela likvärdig kultur. Artiklar från exempelvis mellanöstern blev 

problematiska då de hade en annan syn på ohälsa. Detta gjorde att vi exkluderade dessa 

artiklar. Utifrån detta ger inte resultatet en världsövergripande bild, och det hade  kanske 

varit intressant att spegla olika kulturella aspekter i vidare studier.  

 

Valet att båda läste igenom artiklarna var för sig, istället för att dela upp dessa mellan 

oss, ansågs vara en styrka. Då vi sedermera diskuterade fynden i artiklarna tog vi 

lärdom av varandras olika synsätt och tolkningar. Önskvärt hade varit en större 
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spridning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar i det presenterade resultatet. Det 

hade kunnat ge en bredare bild av hur det står till. Dock är deltagarantalet i den 

kvantitativa studien av så pass stor mängd att det väger upp och ger stöd åt de 

kvalitativa studiernas resultat.  

 

Syftet i starten av studien var att beskriva hur en partner till en person som insjuknat i 

depression upplevde situationen. Materialet utifrån det perspektivet var dock inte så 

omfattande vilket gjorde att fokus fick vidgas till alla slags vuxna närstående. Valet att 

behålla de artiklar som trots detta hade ett tydligt partnerperspektiv grundade sig i att 

det i de övriga artiklarna framkom att oavsett relation var de generella upplevelserna 

samstämmiga. Men det bidrog även till att andra aspekter kunde beskrivas, exempelvis 

hur just kärleksrelationen och sexlivet påverkades. Dock ser vi att resultatet ger en mer 

generell, och inte helt renodlad bild, vilket kan vara en nackdel. Det hade varit 

intressant att få fördjupa kunskaperna kring enbart partnerperspektivet, men då krävs 

mer forskning inom ämnet.  

 

Tillämpningen av det beskrivna resultatet ses användbart inom den psykiatriska vården 

där den specifika vården bedrivs främst. Men då mötet med deprimerade patienter kan 

ske på vilken vårdavdelning som helst ses informationen vara användbar för all 

vårdpersonal. Den ses även kunna tillföra allmänheten kunskap för att försöka bryta 

skammen över att prata om depression och lyfta behovet av att göra det mer känt.  

 

 

SLUTSATSER 

Upplevelsen av att vårda en närstående som lider av depression utgörs av många och 

blandade känslor och det oavsett vilken relation personerna har till varandra. Dock kan 

det finnas vissa olikheter i vilken information som efterfrågas beroende på vilken typ av 

relation det handlar om vilken då bör anpassas därefter. Det som studien har tagit fasta 

på är att de närstående behöver erbjudas information, samt bli och känna sig inkluderade 

i vården av den deprimerade närstående. Då detta har visats vara bristfälligt eller saknats 

helt. Närstående har uppgett att de behöver verktyg för att kunna känna att de kan utgöra 

ett gott stöd och där kan sjuksköterskan utgöra en nyckelroll mellan dem och 
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sjukvården. En nyckelroll i att skapa en god vård för patienten och de närstående genom 

att lyssna till deras livsvärld och anpassa vården därefter.   

 

Kliniska implikationer 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskan och även annan vårdpersonal skulle kunna 

göra mer med små medel: 

 

 Utforma ett samlat informationshäfte till närstående med information kring den 

psykiska sjukdomen, i det här fallet depression, vad det innebär, vanliga 

symtom, behandlingsalternativ samt information om olika stödföreningar.  

 Utarbeta material som kan användas för att stödja vårdpersonalen i att ta upp och 

tala om sex- och intimitetsfrågor.  

 Erbjuda patienternas närstående att medverka på läkarsamtal samt uppmana 

patienterna till att informera sina närstående om detta.  

 Ha lättillgänglig information om olika psykiska sjukdomar på psykiatriska 

vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar, vårdcentraler m.m.  

 Fler studier skulle behövas för att kartlägga samt utveckla närståendes 

medverkan i vården av personer som lider av depression. 
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Bilaga 1: Sökord 

 Databas  Sökord  Antal  träffar  Avgränsningar   Antal  artiklar  
funna via andra 

artiklars 

referenslista 

 PsychINFO 
 

Fritext:  spouses 

experience of a 

partner with 

depression 

 57 st. 3 använda i 

resultatet.  
 Peer-review.  2006-

2016. Adult. English 

language.  

1   
+ 

1 art ikel funnen 

genom att se vilka 

studier som 

refererat till den 

sökta artikeln.  

  Cinahl 

 
 

 Fritext : liv ing with 

depression AND 

spouse* OR 

partner* OR 

family* AND 

experience* 
 

  46 st. 1 använd.  Peer review. 2006-

2016. A ll adults. 

English language.  

 1 artikel funnen 

genom att se vilka 

studier som 

refererat till den 

sökta artikeln.  

 Cinahl 
 

 Fritext : relatives 

AND depression 

OR depressed 

AND everyday life 

OR experience* 

OR perspective* 

 141 st. 1 använd. 

Sorterat efter 

relevans användes 

den första artikeln i 

listan.  

 Peer review. 2006-

2016. A ll adults. 

English language. 

  

 Cinahl 

 

 depression OR 

depressed AND 

sexuality OR 

intimacy AND 

experience* 

 105 st. 2 använda  Peer review. 2006-

2016. A ll adults. 

English language.  

  

 

Bilaga 2: Artikelsammanställning 

 

Författare, Årtal, Titel  

Tidskrift 

Syfte  Metod och Urval  Resultat 

Bottorff, J.L., Oliffe, 

J.L., Kelly, M.T., 

Johnson, J.L. & Carey, 

J. 

 

2014 

 

Surviving men's 

depression: women 

partners' perspectives 

Syftet var att 

undersöka hur 

mäns depression 

påverkar deras 

kvinnliga 

partners och 

depressionens 

påverkan på 

könsregimer. 

Kvalitativ interv justudie 

med semistrukturerade 

öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in. 

Teman identifierades 

genom analys av 

materialet. 

Informationsblad om 

studien skickades till 

olika kliniker och 

Resultatet presenteras under 

fyra huvudkategorier; 

-Försöka motstå den 

känslomässiga vårdarrollen 

 

-Axla ansvaret för familjen. 

 

-Kvinnor försöker leda 

mannen till att init iera en 

kontakt med professionell 
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Health 

aktivitetshus för att 

rekrytera deltagare. 29 

kvinnor deltog i studien, 

de var alla mellan 20-53 

år och hade varit i ett 

förhållande som varat 

mellan två månader till 

23 år. 22 av deltagarna 

var gifta med en man som 

led av depression, fem 

var flickvänner och tre 

var separerade. 

hjälp. 

 

-Bevara sin kvinn lighet. 

Övergripande i studien var att 

kvinnorna kände sig oroliga 

och utmattade och upplevde 

att stödet de försökte ge inte 

hade någon positiv effekt. 

 Livet tog en vändning och 

allt bromsades ner. En del 

upplevde sig osäkra och 

förvirrade i hur de skulle axla 

situationen. 

Glenn, F.E., McFadyen, 

K.M. & Rafique, Z. 

 

2013 

 

Adopting New 

Identities When a 

Partner has Depression: 

An Interpretative 

Phenomenological 

Analysis. 

 

Interpersona : An 

International Journal 

on Personal 

Relationships. 

Syftet var att 

besvara frågan 

om hur det är att 

vara i ett 

parförhållande 

med en partner 

som har upplevt 

depression, och 

vilken mening 

som skapas hos 

dessa personer. 

Kvalitativ interv justudie 

med semistrukturerade 

frågor. Intervjuerna 

spelades in. Forskarna 

gjorde en 

fenomenologisk analys 

av intervjuerna, fö r att få 

fram den levda 

erfarenheten och skaffa 

en djupare inblick. 

Teman identifierades. 

Deltagarna skulle vara 

över 18 år och att deras 

partner hade haft eller har 

depression och sökt hjälp 

för detta. En diagnos med 

depression var dock inte 

nödvändigt.  Fem 

personer deltog i studien, 

tre män och två kvinnor. 

Alla deltagarna var gifta. 

Tre överordnade teman med 

underteman identifierades  

 Förstå depression 

Underteman; Känna igen 

depression. Förstå ursprunget 

till depression. 

 Omvärdera 

förhållandet. 

Underteman; Olika 

verkligheter. 

Kommunikation. Intimitet. 

 Nya identiteter 

Underteman; Växlande 

identiteter. Identifiering av 

sig själv som vårdare. 

Harris, T., J., Pistrang, 

N. & Barker, C. 

 

2006 

 

Couples' experiences of 

the support process in 

depression: a 

phenomenological 

analysis 

 

Psychology and 

Psychotherapy: Theory, 

Research and Practice 

Syftet var att 

undersöka hur 

personer försöker 

stödja sin 

deprimerade 

partner och hur 

var och en av 

dem upplever den 

stödjande 

processen. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer. Alla 

deltagarna intervjuades 

två gånger. En 

fenomenologisk analys 

av transkriberingarna 

gjordes för att finna 

gemensamma teman. 

Deltagarna skulle vara 

mellan 18-64 år, ha 

upplevt minst en episod 

av depression inom de 

senaste fyra åren, må 

tillräcklig väl för att 

kunna deltaga i studien 

samt vara i en relation 

som varat i minst ett år. 

Studien resulterade i tio 

teman som sorterades under 

två huvudområden: 

Upplevelsen av depression 

och Den stödjande 

processen. 

 

Båda parter i de par som 

medverkade i studien beskrev 

den stödjande processen vara 

förkn ippad med en känsla av 

förvirring och en kamp. 

Författarna kom även fram 

till att det är v ikt igt att 

inkludera partnern i vården 

då det fanns en stor önskan 

om att fö rstå vad partnern går 

igenom samt kunna ge sin 

partner stöd på rätt sätt. 
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Knobloch, L., K. & 

Delaney, A., L. 

 

2012 

 

Themes of Relational 

Uncertainty and 

Interference 

From Partners in 

Depression 

 

Health Communications 

Syftet var att få 

insikt i och 

identifiera 

gemensamma 

teman kring hur 

partners upplever 

osäkerhet i 

relationen 

relaterat till 

depressionen. 

Två personer som inte 

visste något om ämnet i 

undersökningen sedan 

tidigare fick söka på 

internet efter forum där 

ämnet depression i 

kärleksrelationer 

diskuterades.  

 

Inklusionskriterierna för 

inläggens användbarhet i 

studien var att texterna 

skulle vara skrivna av en 

person som levde i ett 

kärleksförhållande där 

antigen dennes partner 

eller båda led av 

depression. Texterna 

skulle även innehålla 

konflikter relaterade till 

parförhållanden. 

 

Datan analyserades och 

kategoriserades induktivt 

genom grounded theory-

metoden av en grupp 

bestående av fyra team.  

Resultatet presenterades i tre 

huvudkategorier innehållande 

olika subteman. 

 Relationell 

osäkerhet 

 Konflikter inom 

relationen 

 Osäkerhet och 

konflikter korsas 

 

Författarna kom i sin studie 

fram till att det i litteraturen 

saknas informat ion om 

människors levda erfarenhet 

som lever i ett förhållande 

med en person som lider av 

depression. 

Vidare forskning på ämnet 

efterfrågas samt att studien 

kan användas för att hjälpa 

och utbilda par som 

efterfrågar stöd i sin relat ion 

med en partner som lider av 

depression. 

Nosek, C., L. 

 

2008 

 

Managing a depressed 

and suicidal loved one 

at home: impact on the 

family – Impact on the 

family  

 

Journal of Psychosocial 

Nursing 

Att skapa 

förståelse för 

vilka behov 

familjer som 

vårdar en 

familjemedlem 

som är 

deprimerad och 

suicidal i hemmet 

har. 

En kvalitativ 

intervjustudie med semi-

strukturerade frågor som 

analyserades utifrån 

grounded theory- 

metoden. Intervjuerna 

spelades in och 

traskriberades. 

17 familjemedlemmar 

deltog i studien. Sju 

maka/make, fem 

föäldrar/föräldrapar, ett 

syskon och ett vuxet 

barn. 

 

Deltagarna skulle ha 

upplevt depression hos en 

familjemedlem vid ett 

eller flera tillfällen.  

Familjemedlemmarna 

genomgick en process i 

kunskapen och hanteringen 

av sin närstående. Samt att 

oavsett hur relat ionen till den 

som var sjuk såg ut hade det 

inte någon betydelse för 

upplevelsen. 

 

Resultatet visade även på att 

sjuksköterskan har en viktig 

roll i att stödja och vägleda 

familjerna i sin process. 

Oute Hansen, J. & 

Buus, N. 

 

2012 

 

Living with a depressed 

person in 

Denmark: 

A qualitative study 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

danska 

samboende 

släktingar boende 

i Danmark 

skapade egen, 

personlig mening 

En kvalitativ 

intervjustudie. Tretton 

medboende 

familjemedlemmar 

medverkade varav tolv 

stycken utgjordes av en 

maka/make och en 

förälder. Åtta stycken 

intervjuades individuellt 

De närstående genomgick en 

psykosocial 

omvandlingsprocess, 

som grundades i deras egen 

attityd gentemot 

familjemedlemmen som led 

av depression samt känsla av 

stigmatisering. Resultatet 

presenterades utifrån tre 
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International Journal of 

Social Psychiatry 

med att leva med 

en deprimerad 

familjemedlem. 

med semi-strukturerade 

frågor, de fem andra 

intervjuades i en 

fokusgrupp.  Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades. 

Materialet analyserades 

efter Crabtree och Millers 

fyra-stegs process. 

Deltagarna skulle vara 

vuxna familjemedlemmar 

som hade levt med en 

person som lidit av en 

depressiv episod under de 

senaste två åren.  

huvudteman: 

 

-Utmaningar i relation till 

vårdpersonal inom den 

psykiatriska vården. 

 

-Utmaningar i den egna 

självuppfattningen. 

 

-Utmaningar i samhället. 

Skundberg‐Kletthagen, 

H., Wangensteen, S., 

Hall‐Lord, M.L., 

Hedelin, B. 

 

2014 

 

Relatives of patients 

with depression: 

experiences of everyday 

life  

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Syftet var att 

förklara 

upplevelsen av 

det vardagliga 

livet som 

närstående till en 

person som 

diagnostiserats 

med depression. 

En kvalitativ 

intervjustudie med 

fenomenologisk ansats. 

Intervjuerna spelades in. 

Analysen gjordes med 

hjälp av en 

sjustegsanalys, då 

materialet först gicks 

igenom för att finna 

likheter och skillnader. 

Kategorier och teman 

identifierades. 

Patienterna som 

tillfrågades att godkänna 

sina närståendes 

medverkan skulle vara 

minst 18 år, ge informerat 

samtycke samt lida av 

depression enligt ICD-

10-kriterierna. 

De närstående skulle ha 

utsetts av patienten som 

dennes närmaste 

närstående, skulle vara 

minst 18 år och kunnde 

tala norska. 

Deltagarna hade olika 

relationer t ill den sjuke; 

sex samboende/gifta, två 

föräldrar, två syskon, tolv 

vuxna barn och två 

övriga närstående. 

Sammanlagt deltog 24 

stycken. 16 kvinnor och 

åtta män.    

Resultatet presenteras under 

huvudkategorin; 

Att leva på den andra 

personens villkor. 

Tre kategorier presenteras 

under huvudkategorin, varav 

dessa innehåller två 

uppfattningar; 

 

-Ambivalent relation; 

Blandade känslor. 

Förändrade roller. 

 

-Ställa om vardagen; 

Trippa på tå. Ta ansvar. 

 

-Hantera situationen; 

Fokusera på den egna hälsan. 

Insikt i sjukdomen. 

Stjernswärd, S. & 

Östman, M. 

 

2008 

 

Syftet var att 

undersöka 

familjers 

upplevelse av att 

leva nära en 

Deltagarna skulle vara 

mellan 18-65 år och vara 

släkting eller närstående 

till en person med 

diagnostiserad eller 

Resultatet presenteras under 

fyra huvudkategorier; 

 Lever inte mitt egna 

liv  

 Balansera relationen 
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Whose life am I liv ing? 

Relatives liv ing in the 

shadow of depression 

 

International Journal of 

Social Psychiatry 

deprimerad 

person. 

odiagnostiserad 

depression. De söktes via 

en psykiatrisk 

vårdavdelning, 

stödorganisationer, en 

annons i en lokaltidning 

samt via en nationell 

stödgrupp på internet. 18 

personer intervjuades 

individuellt (7) eller i en 

fokusgrupp (11) och var 

mellan 35-65 år. De 

närstående utgjordes av 

åtta partners, sex 

föräldrar, tre döttrar och 

en vän. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades.  Den 

insamlade datan 

analyserades utifrån en 

metod inspirerad av 

grounded theory. 

 Omvärdera 

omständigheterna  

 Vara advokat och en 

röst 

 

Majoriteten av deltagarna 

uttryckte att de inte upplevde 

sig leva sitt eget liv. De 

uttryckte en stor ansträngning 

i att föra både sin närståendes 

och sin egen talan gällande 

hälsa och behov. Samt 

upplevde svårigheter i att 

upprätthålla en god relat ion, 

omvärdera och anpassa sig 

till en ny livssituation. 

Författarna påpekar utifrån 

studien behovet av mer stöd 

för dem som vårdar en  

närstående med depression. 

van Wijngaarden, B., 

Koeter, M., Knapp, M., 

Tansella, M., 

Thornicroft, G., 

Vázquez-Barquero J-L. 

& Schene, A. 

 

2008 

 

Caring for people with 

depression or with 

schizophrenia: 

Are the consequences 

different? 

 

Psychiatry Research 

Syftet var att 

jämföra 

upplevelsen av 

konsekvenser 

mellan 

anhörigvårdare 

till närstående 

som lider av 

schizofreni med 

anhörigvårdare 

till närstående 

som lider av 

depression. 

Kvantitativ studie med 

403 deltagande. 252 av 

dessa rekryterades via 

psykiatriska 

vårdavdelningar från tre 

olika sjukhus i 

Nederländerna. De 

tillfrågade skulle uppfylla 

kriterierna för olika 

depressiva syndrom 

utifrån DSM-IV och fick 

ge ett skriftligt 

godkännande samt ange 

en person som de ansåg 

vara en anhörigvårdare. 

Dessa utgjordes till 73,4 

% av partners, 6,7 % var 

föräldrar, 5,6 % var barn, 

6,3 % var syskon och 8 % 

var vänner. De 

personerna fick besvara 

ett frågeformulär med 31 

frågor, v ilka kunde 

besvaras på en fem-

gradig Likertskala. De 

resterande 342 som 

utgjordes av 

närståendevårdare till 

personer som led av 

schizofreni hämtades från 

en tidigare studie med 

data insamlad från fem 

europeiska länder. 

Analysen gjordes med 

Studien visade att närstående 

till personer med depression 

upplever mer oro, mindre 

stöd och större svårigheter i 

att hantera situationen. När 

det handlar om g ifta partners 

upplevdes till större grad 

spänning i relationen. 

Akuta symtom v ilka var mer 

relaterade till schizofreni 

upplevdes få mer 

uppmärksamhet och 

författarna till studien 

konstaterar att närstående till 

personer som lider av 

depression bör 

uppmärksammas och ges 

profesionellt stöd i större 

utsträckning. 
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hjälp av konsekvens-

index fö r att kategorisera 

och jämföra datan mellan 

de två grupperna. Det 

gjordes i olika steg i syfte 

att identifiera teman. 

Östman, M. 

 

2008 

 

Severe depression and 

relationships: the effect 

of mental illness on 

sexuality 

 

Sexual and Relationship 

Therapy 

Syftet var att 

undersöka hur 

sexualiteten 

påverkas hos 

patienter med 

psykisk ohälsa 

och deras partner 

samt deras 

upplevelse av 

behov av stöd 

från den 

psykiatriska 

vården. 

Kvalitativ metod med 

djupintervjuer av både 

patienter och deras 

partners. Tio personer 

deltog. En kvalitativ 

temaanalys gjordes på 

den insamlade datan. 

 

Deltagarna var mellan 

20-60 år och hade varit 

intagna på en psykiatrisk 

vårdinrättning under en 

två månaders period och 

haft en relation som varat 

i minst ett år. 

Resultatet presenterades 

under fem kategorier;  

-Aspekter hos patienten 

-Aspekter i relation till 

vården 

-Aspekter hos partnern 

-Aspekter i relationen med 

partnern 

-Aspekter i relation till den 

psykiatriska vården 

 

Partners kände sig ofta 

exkluderade från vården. 

Både patienter och deras 

partners kände sig 

utelämnade på grund av 

bristande stöd och initiativ 

till behandling från vårdens 

sida. 

Både patienter och deras 

partner påverkas negativt av 

en dysfunktionell sexuell 

relation. Samt att vården 

saknar kunskap och 

tillvägagångssätt för att möta 

det problemet. 

 


