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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 30 000–40 000 personer i Sverige har psykossjukdomen schizofreni och 

majoriteten av dem är i behov av en kontinuerlig kontakt med sjukvården. Individen får ofta 

stora funktionsnedsättningar och kan därför vara i behov av stöd i sitt dagliga liv. Schizofreni 

medför såväl fysisk som psykisk ohälsa och undersökningar visar att personer med 

schizofreni har en minskad livslängd med 15 år, i jämförelse med övriga befolkningen. 

Den biopsykosociala modellen kan tillämpas som ett redskap för att ge sjuksköterskan en 

helhetsbild av patienten. 

 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med schizofreni. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. En systematisk sökning av vetenskapliga 

artiklar gjordes i databaserna Cinahl Plus with Full text och PsycInfo. Totalt användes 8 

artiklar i litteraturstudien.  

 

Resultat: Patienters erfarenheter av att leva med schizofreni beskrevs vara svåra och 

komplicerade. Brist på förståelse och diskriminering var vanligt förekommande. Goda 

relationer, stöd i sin livssituation och att ha en sysselsättning var viktiga faktorer som ökade 

patienternas självkänsla samt främjade livskvaliteten.  

 

Slutsats: Diagnosen schizofreni har en omfattande påverkan på patientens liv. Kompetens hos 

vårdpersonal om hur schizofreni påverkar patienten kan öka kvaliteten på vården och förbättra 

patienternas erfarenheter.  

 

Nyckelord: Biopsykosociala modellen, Erfarenheter, Patient, Schizofreni  
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Schizofreni 
 

Schizofreni är en allvarlig psykossjukdom som skapar ett avsevärt funktionshinder för 

individen (WHO, 2018). Inom psykossjukdomar är schizofreni den mest förekommande 

diagnosen och ingår i de 10 sjukdomar i västvärlden som ger störst funktionsnedsättning. I 

Sverige lever 30 000–40 000 personer med schizofreni och årligen insjuknar 1 500–2 000 

människor i sjukdomen. Insjuknandet inträffar oftast i 18–30 årsåldern. 

Funktionsnedsättningarna som sjukdomen ger leder till att samhället försörjer majoriteten av 

personer med schizofreni genom ekonomiska bidrag vilket medför att personerna får en 

begränsad inkomst. En undersökning från 2015 visade att enbart 6–7 procent med diagnosen 

arbetade. Personer med schizofreni har en minskad livslängd med 15 år i jämförelse med den 

resterande populationen. Sjukdomen medför såväl fysisk som psykisk ohälsa och många 

riskerar att få sociala begränsningar i livet (Socialstyrelsen, 2018). Flertalet av individerna är 

ofta i behov av stöd avseende bostadssituation, sysselsättning, missbruksproblematik samt 

besvär i den fysiska hälsan. Det innebär att patienten då utöver sin kontakt med psykiatrin 

även kan vara i behov av kontakt med socialtjänst, missbruksvård samt primärvård. Tidigare 

ansågs prognosen vid insjuknande som ett tillstånd där det förväntades en ständig försämring 

som sedan resulterade i demenssjukdom. Nutida syn på prognos vid insjuknande visar att 10–

15 procent förväntas bli helt återställda. 30 procent erhåller en tillfredsställande livskvalitet 

men kräver kontinuerlig kontakt med psykiatrin. Allvarligare funktionshinder som kräver mer 

påtagliga åtgärder av psykiatrin förekommer hos cirka 50 procent (Skott, 2019). Globalt 

beräknas 23 miljoner människor vara drabbade av schizofreni (WHO, 2018). 

 

1.1.1 Positiva och negativa symtom 
 

Andersson (2014) beskriver att symtom vid schizofreni indelas i positiva och negativa 

symtom. Positiva symtom innebär en påverkan på sinnesorganen, exempelvis hallucinationer, 

vanföreställningar, tankestörningar, kommunikationssvårigheter och rörelsestörningar. 

Hallucinationer yttrar sig genom att personen hör, känner och ser saker som inte andra 

människor gör. Vid tankestörningar är det vanligt att personen har falska övertygelser om att 

vara förföljd eller får ett storhetsvansinne. Negativa symtom kan innebära att personen blir 

apatisk, får svårigheter med att påbörja samt avsluta aktiviteter eller att individen upphör att 

tala. 

 

Negativa symtom är med andra ord när tidigare förmågor försummas. Det kan innebära att 

personen slutar sköta sin hygien, tappar sitt intresse för det som tidigare varit betydelsefullt, 

får en begränsad ansiktsmimik samt ett minskat kroppsspråk. Känslolivet påverkas genom att 

personen får svårigheter med att känna empati för andra människor och att förmedla sina egna 

känslor (Skott, 2019). Andersson (2014) menar att även kognitiva funktionsnedsättningar ses 

vid schizofreni, vilka kan innebära försämrad koncentrationsförmåga, minskad potential i att 

förstå information och att fatta beslut. 

 

1.1.2 Orsaksfaktorer och diagnoskriterier 
 

Carlbo, Persic Claesson och Åström (2018) menar att schizofreni har en komplicerad etiologi 

som ännu inte är helt kartlagd men genetik tros vara en faktor. En annan utlösande faktor kan 
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vara att individen är med om en specifik händelse som innebär en drastisk livsförändring som 

exempelvis en livskris. Crow (2011) beskriver att ytterligare faktorer som ökar risken för att 

utveckla schizofreni kan vara cannabisrökande och komplikationer i fosterutvecklingen såsom 

undernäring och infektioner.  

 

Diagnosen schizofreni ställs när följande kriterier uppvisats under en månads tid: 

vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal (urartat eller osammanhängande), 

negativa symtom (minskade emotionella uttryck eller viljelöshet) eller kraftigt desorganiserat 

eller katatonisk beteende (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Korver- Nieberg, Quee, Boos och Simons (2011) påtalar att schizofreni förekommer i olika 

typer beroende på vilka symtom som dominerar. Den vanligaste typen är paranoid 

schizofreni, där positiva symtom är dominerande. Vid desorganiserad schizofreni dominerar 

ett avvikande och avtrubbat beteende. Lindström (2014) påvisar andra typer av schizofreni 

enligt DSM-V vilka är kataton schizofreni, odefinierad schizofreni och residual schizofreni.  

 

1.1.3 Samsjuklighet 
 

Crump, Winkleby, Sundquist och Sundquist (2013) påtalar att patienter med schizofreni har 

en ökad risk för att insjukna i cancer, diabetes mellitus, hjärt- och lungsjukdomar samt 

leversjukdom. Kvinnor dör i snitt 12 år i förtid och män 15 år i jämförelse med den övriga 

befolkningen. Petersen, Gilliam- Toftdahl, Nordentoft och Hjorthøj (2019) uttrycker att 

psykisk ohälsa är vanligt förekommande och det beräknas att ca 50 procent av patienter med 

schizofreni får missbruksproblematik, vilket kan försämra patientens tillfrisknande samt att 

behandlingsalternativen därför blir begränsade. 

 

Suicid står för fem procent av dödsorsakerna hos personer med schizofreni (Skott, 2019). En 

studie av Bornheimer (2018) visade att suicid hos patienter med schizofreni var 3,5 procent 

hos kvinnor och 7,6 procent hos män i jämförelse med den övriga befolkningen där suicid 

förekom med 0,6 procent hos kvinnor och 1,6 procent hos män. Vid första insjuknandet har 

26 procent av personerna suicidala tankar och 8.2 procent genomför ett suicidförsök.  

 

1.2 Sjuksköterskans roll  
 

Sjuksköterskans uppgift är att behandla problem relaterade till hälsa för att åstadkomma ett 

optimalt välmående och kvalité i patientens liv. Med sin särskilda kunskap inom omvårdnad 

ska sjuksköterskan ha kompetens om hur ålder, genus, kultur, miljö och socioekonomiska 

faktorer inverkar på hälsa för att en jämbördig vård och hälsa ska uppnås.  

Omvårdnadsarbetet ska utföras med ett etiskt förhållningssätt med respekt tagen till 

människans värde, autonomi och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Behandlingen vid schizofreni syftar inte till att bota personen från sjukdomen utan går ut på 

att skapa en så god livskvalité som möjligt utifrån patientens förutsättning och förmåga. Där 

har sjuksköterskan en betydande roll i sitt ansvar för omvårdnaden genom att sammanföra 

olika professioner i patientens vård. I tidigare forskning har det framkommit att patienter med 

schizofreni vill vara med att fatta beslut och erhålla information angående sin vård (Skott, 

2019). 

 

Enligt Carlbo et al., (2018) menar sjuksköterskor att det är viktigt att skapa en relation med 

patienter med schizofreni i omvårdnadsarbetet. Ett förhållningssätt som nämndes var att 

förbise rollerna som sjuksköterska och patient och lägga sig på samma nivå som patienten för 

https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hjorth%C3%B8j%2C+Carsten
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att avdramatisera en situation som kan kännas känsloladdad. Att samspela med patienten och 

göra saker på lika villkor kan leda till en normalisering för patienter med schizofreni. 

 

1.3 Teoretisk referensram 
 

1.3.1 Den biopsykosociala modellen 
 

Tavakoli (2009) påtalar att den biopsykosociala modellen är en modell som grundas på att 

använda sig av ett holistiskt förhållningssätt i mötet med patienter. Modellen utvecklades 

1977 av George Engel där syftet var att modellen skulle fungera som en stödjande funktion 

inom hälso- och sjukvård i att se människan genom andra aspekter som har en inverkan på 

livet och inte bara som organismer med sjukdomar.  

 

Sotomayor och Gallagher (2019) menar att den biopsykosociala modellen bygger på att se 

samband mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer hos en patient och hur 

faktorerna påverkar varandra för att öka förståelsen för patientens hälsa och sjukdom. 

Modellen ger en bred bild av vilken omvårdnad som patienten är i behov av. Georg Engel 

påtalade att det fanns brister i den biomedicinska modellen som endast fokuserar på 

biologiska aspekter och inte på psykosociala aspekter vilket nonchalerar den mänskliga 

dimensionen av lidande. Målet med modellen är att få en mer omfattande strategi för hur 

omvårdnaden ska utformas där hänsyn tas till både medicinska samt psykosociala problem. 

 

1.4 Problemformulering  
 

Att insjukna i schizofreni kan innebära ett stort lidande för patienten där livet präglas av svåra 

erfarenheter för både patient och närstående. Patienter med schizofreni kan anträffas oavsett 

vilken arbetsplats du arbetar på som sjuksköterska och att bemöta patienten kan vara svårt. 

Därför kan ökad kompetens och förståelse vara en stöttning för sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete. Litteraturstudien kan vara ett stöd för sjuksköterskan i att få ökad 

förståelse och medvetenhet i sitt förhållningssätt i mötet med patienterna. 

 

2. SYFTE 
 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med schizofreni. 

 

3. METOD 
 

3.1 Design  
 

Den utvalda metoden har en deskriptiv design och är en litteraturstudie med systematisk 

sökning.  

 

3.2 Sökstrategi 
 

För att få fram relevanta artiklar utifrån syftet gjordes en systematisk sökning utifrån det valda 

syftet i databaserna Cinahl Plus with Full Text och PsycINFO. De meningsbärande orden 

utifrån syftet var schizofreni och erfarenhet. De meningsbärande sökorden översattes i Svensk 
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MeSH till schizophrenia och life change events. Utifrån sökordet life change events framkom 

synonymerna experiences och life experiences. Ytterligare sökord som valdes då de ansågs 

relevanta var personliga värderingar, självuppfattning och känslor. Personliga värderingar 

översattes till personal values. Sökordet självuppfattning översattes till self concept där 

perception var en synonym. Känslor översattes till emotions. I Cinahl Plus with Full Text 

användes Cinahl Subject Headings och i PsycINFO användes Thesaurus med sökord som gav 

ämnesorden schizophrenia, life experiences, perception, self concept, personal values och 

emotions. Ämnesorden life experiences, perception, self-concept, personal values och 

emotions söktes med OR. Sedan kombinerades sökningen med ämnesordet schizophrenia och 

söktes med AND. Ordet experiences valdes och ingick i sökningen som ett fritextord och 

söktes med AND, då ordet ansågs relevant utifrån syftet och inte fanns som ämnesord. 

Sökordet experiences söktes med AND istället för i kombination med de övriga synonymerna 

då sökordet var centralt utifrån att besvara syftet. Avgränsningarna som gjordes användes i 

båda databaserna. Avgränsningen’’english language’’ användes. För att endast få 

vetenskapligt granskade artiklar i sökresultatet gjordes avgränsningen’’peer reviewed’’. 

Avgränsningen’’publication date’’ gjordes mellan åren’’2009–2019’’ för att endast få artiklar 

publicerade de närmsta 10 åren. 

Tillvägagångssätt för den systematiska sökningen på databaserna redovisas i sökmatris. (Se 

bilaga 1).   

 

Tabell 1, sökord som ingick i sökningen. 

 

 

Sökord Översättning 

Svensk MeSH 

Slutliga sökord 

Schizofreni Schizophrenia ‘’Schizophrenia’’ 

Livserfarenhet Life experience ‘’Life experience’’ 

Personliga värderingar Personal values ‘’Personal values’’ 

Självuppfattning Self concept 

Perception 

‘’Self concept’’ 

‘’Perception’’ 

Känslor Emotions ‘’Emotions’’ 

Erfarenheter Experiences ’’Experiences’’ 

  

3.3 Urval 
 

Inklusionskriterier var att inkludera artiklar med en titel där det framkom att personer med 

diagnosen schizofreni hade studerats. Endast artiklar som studerat personer över 18 år 

inkluderades. 

 

Exklusionskriterier var de artiklar som innehöll information om deltagare som hade erfarenhet 

av schizofreni men inte själva hade diagnosen, som exempelvis anhöriga och vårdpersonal. 

De artiklar som studerat barn med diagnosen schizofreni exkluderades då de inte ansågs ha 
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tillräckligt med erfarenhet av att leva med sjukdomen. Ytterligare har studier som studerat 

deltagare med schizoaffektivt syndrom exkluderats. 

 

Urvalsprocessen skedde i flera steg enligt Kristensson (2014). Sökningen som gjordes i 

databasen Cinahl Plus with Full Text resulterade i totalt 238 artiklar. Samtliga titlar i 

artiklarna lästes i det första urvalet. De artiklar vars titel inte svarade mot syftet valdes bort. I 

andra urvalet lästes totalt 56 abstrakts utifrån de artiklar som bedömdes ha relevanta titlar. 

Utifrån de lästa artiklarnas abstrakt valdes 26 artiklar ut. De 26 artiklarna lästes i sin helhet.  

 

Sökningen som gjordes i PsycINFO resulterade i totalt 313 artiklar där samtliga titlar lästes i 

första urvalet. De titlar som inte svarade mot syftet exkluderades. Totalt lästes 61 abstrakt i 

det andra urvalet. Av de 61 abstrakts som lästes bedömdes 12 vara relevanta. De 12 artiklarna 

lästes i sin helhet och genomgick en kvalitetsgranskning. Slutligen bedömdes 2 artiklar vara 

relevanta till litteraturstudien. De 2 artiklarna var dubbletter då de även framkom av den 

tidigare sökningen som gjordes i Cinahl Plus with Full Text. 

 

Samtliga artiklar granskades enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativ metodik (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012).  

I litteraturstudien användes totalt 8 artiklar varav samtliga artiklar kvalitetsgranskades för att 

säkerställa att alla artiklar som ingick i resultatet uppnådde god kvalité. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
 

All forskning grundar sig i att forskaren genomför studien ur ett etiskt perspektiv. Att vara 

deltagare i en studie ska vara frivilligt och deltagarna i studien ska alltid ge sitt samtycke till 

att studien utförs (Kristensson, 2014). Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor SFS 2003:460, ska forskningen alltid genomgå en etisk granskning och endast 

utföras på individer som givit ett informerat samtycke. Lagen värnar om människovärdet samt 

att skydda individen.  

 

I en litteraturstudie är det viktigt att överväga att de som utför studien kan besitta begränsade 

kunskaper i metodik samt det engelska språket, vilket kan medföra en risk för feltolkningar 

samt att deltagare beskrivs nedlåtande. Oredlighet är när ett vetenskapligt arbete manipuleras 

eller avsiktligt ändras, exempelvis att data som beskrivs i resultatet stödjer forskarens teori 

eller att forskaren exkluderar forskningsresultat som inte stödjer teorin. Det är därför viktigt 

att kritiskt granska resultatet samt att inte ha specifika förväntningar på resultatet (Kjellström, 

2017). Artiklarna granskades utifrån ett etiskt perspektiv då etiska ställningstaganden gjordes 

i samband med granskningen. De etiska ställningstaganden som gjordes innan artiklarna 

inkluderades i litteraturstudien var att kontrollera att artiklarna tydligt beskrivit att deltagarna 

gett informerat samtycke samt att artiklarna var granskade av etiska kommittéer. 

 

3.5 Analys 
 

Artiklarna analyserades med integrerad analys som beskrivs av Kristensson (2014). Artiklarna 

lästes flera gånger och analyserades noggrant utifrån syftet. Resultatet som framkom 

diskuterades, jämfördes och sammanställdes i olika kategorier för att få en överblick över de 

valda artiklarnas innehåll. Genomläsningen av artiklarna var objektiv utan några värderingar 

eller förväntningar på texterna. Analysen skedde stegvis där det första steget innebar att läsa 

artiklarna och identifiera likheter samt skillnader hos samtliga artiklar. 
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I det andra steget formades kategorier (se tabell 2) som kortfattat sammanställde artiklarna. 

Slutligen i det tredje steget sammanställdes resultatet under de formade kategorierna. Det 

resulterade i 3 huvudkategorier och 9 underkategorier.  

 

4. RESULTAT 
 

Resultatet som framkom i litteraturstudien skapade huvudkategorierna en känsla av att 

förlora sitt liv, hotade relationer och sjukvården som meningsfull eller traumatisk. De 9 

underkategorierna som framkom var en känsla av minskad värdighet, ett liv i ovisshet, att 

förlora kontrollen över sig själv, att vilja fly från verkligheten, ett hämmat socialt liv, ett liv i 

utanförskap, sysselsättningens betydelse för självkänslan, det delade mötet och vikten av en 

välkontrollerad läkemedelsbehandling. De artiklar som utformade de olika kategorierna 

redovisas i nedanstående tabell. 

 

 

Tabell 2, resultattabell. 

 

 

 

4.1 En känsla av att förlora sitt liv 
 

4.1.1 En känsla av minskad värdighet 
 

Känslor av skam, rädsla, oro och tankar om att få en minskad värdighet var förenade med att 

få diagnosen schizofreni. Det fanns oro över att förlora sin sociala status och hur reaktionerna 

skulle yttra sig när kännedom om diagnosen nådde patientens omgivning. Det uttrycktes en 

rädsla över att människor i patientens närhet skulle prata illa om patienten och tycka att hen 

                       

Vetenskapliga 

artiklar 

En känsla av att förlora sitt liv Hotade relationer Sjukvården som 

meningsfull eller 

traumatisk 

 En 

känsla av 

minskad 

värdighet 

Ett liv i 

ovisshet 

Att 

förlora 

kontrollen 

över sig 

själv 

Att vilja  

fly från 

verkligheten 

Ett 

hämmat 

socialt 

liv 

Ett liv i 

utanförskap 

Syssel-

sättningens 

betydelse 

för själv-

känslan 

Det 

delade 

mötet 

Vikten av en 

välkontrollerad 

läkemedels- 

behandling 

Araten-

Bergman et 

al., (2015) 

 X    X    

Avieli et al., 

(2016) 

  X  X X X X X 

Güner, (2014) X X X X X X X X X 

Ko et al., 

(2013) 

 X X X X X  X X 

Koschorke et 

al., (2014) 

X     X    

Le Lievre et 

al., (2011) 

   X X X    

Lloyd et al., 

(2017) 

   X X  X X X 

Shepherd et 

al., (2010) 

 X X X  X X  X 
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var mindre värd på grund av diagnosen (Koschorke et al., 2014). Livsvärlden uppgavs vara 

overklig och patienter ansåg sig vara annorlunda i jämförelse med andra människor i 

samhället. Det kunde innebära att patienten därför valde att inte delge sin sjukdom på grund 

av en oro över att andra personer skulle bli i skrämda (Güner, 2014) 

4.1.2 Ett liv i ovisshet 
 

Att inte veta orsaken till sitt insjuknande ansågs vara förvirrande (Güner, 2014). Patienter som 

upplevt en traumatisk händelse eller personlig kris beskrev att händelsen varit en 

vändningspunkt i livet som resulterat i schizofreni. Händelsen orsakade en mental kollaps 

som ibland utvecklades i suicidförsök där utlösande faktorer var exempelvis att bli arbetslös 

eller en separation från partner och barn (Araten-Bergman, Avieli, Mushkin & Band-

Winterstein, 2015). En vanligt förekommande erfarenhet var att patienter uppgav en tro om 

att de hade syndat i sitt liv, vilket resulterade i att de blev bestraffade genom sjukdomen av 

högre makter (Araten- Bergman et al., 2015; Güner, 2014; Ko, Smith, Liao & Chiang, 2012). 

En annan beskriven uppfattning var att det fanns en tro om att patienten blivit förhäxad och 

tolkade därför symtomfria perioder som ett resultat från ritualer patienten utövat i 

förebyggande syfte (Araten- Bergman et al., 2015). I ett hjälpande eller tröstande syfte kunde 

patienten söka sig till olika övernaturliga fenomen (Ko et al., 2012). Det genetiska arvsanlaget 

uppgavs som orsak när det fanns släktingar med psykisk ohälsa. Att acceptera sitt öde och 

beskylla sig själv var förekommande. Äldre patienter beskrev att de slutade leta efter orsaker 

utan istället sökte efter förlåtelse (Araten- Bergman et al., 2015). Patienter som levt med 

schizofreni en längre tid beskrev att de utvecklat en acceptans mot sjukdomen (Güner, 2014; 

Shepherd, Depp, Harris, Halpain, Palinkas & Jeste, 2010). Ytterligare faktorer som patienter 

ansåg orsakat sjukdomen var att de levt i fattigdom, lidit av depression, haft en svår barndom 

eller andra personliga förutsättningar (Güner, 2014).  

 

4.1.3 Att förlora kontrollen över sig själv 
 

Symtomen medförde upplevelser som uppfattades som orealistiska men trots det kunde tolkas 

som verkliga (Güner, 2014). Kontrollen över sig själv, den egna identiteten samt att avgöra 

vad som var verkligt eller overkligt var problematiskt och hotade autonomin (Ko et al., 2012). 

Symtomen beskrevs vara plågsamma samt ge en psykisk smärta, men främst var 

vanföreställningar och rösthallucinationer överväldigande att hantera. Det beskrevs att 

patienten fick sjukliga tankar samt hörde röster som talade uppmanade och nedlåtande mot 

patienten (Avieli, Mushkin, Araten-Bergman & Band-Winterstein, 2016). En beskriven tro 

var att det var människor från tidigare liv som talade till patienten när röster hördes (Ko et al., 

2012). Rösthallucinationer kunde hanteras genom att försöka ignorera rösterna eller anbefalla 

rösterna att vara tysta. Psykoser beskrevs vara ett skrämmande tillstånd och vid kunskapsbrist 

om psykotiska tillstånd förstod inte alltid patienter att de befann sig i en psykos. Att befinna 

sig i en psykos beskrevs vara som att leva i en mardröm. Det uttrycktes att det var svårt att få 

hjälp under en pågående psykos då utomstående personer inte alltid förstod situationen eller 

innebörden av en psykos (Shepherd et al., 2010). Livsvärlden uttrycktes vara förstörd där 

sinnet och medvetandet upplevdes splittrat och det kvarvarande var en explosion av blandade 

känslor (Ko et al., 2012). För att distrahera sig från symtom kunde musik eller television 

användas samt att resonera med sig själv för att exempelvis komma ur en psykos (Shepherd et 

al., 2010). 

 

 



  
 

 
 

8 

4.1.4 Att vilja fly från verkligheten 
 

I flera av studierna uttryckte patienter att de förlorat sitt liv när de insjuknat i schizofreni 

(Güner, 2014; Ko et al., 2012; Le Lievre, Schweitzer & Barnard, 2011). Det uttrycktes att 

livet saknade mening, struktur och framförhållning (Le Lievre et al., 2011). Att känna 

förtvivlan och ensamhet var även förekommande (Ko et al., 2012). Det förekom att patienter 

med schizofreni påtalade att de insjuknat i annan psykisk ohälsa, exempelvis ångest, 

panikångest eller depression (Lloyd et al., 2017). Flera patienter påtalade att de fått 

suicidtankar till följd av schizofreni (Güner, 2014; Ko, et al., 2012; Shepherd et al., 2010). 

Det uppstod ofta förvirring hos patienten avseende symtomen vilket därför kunde leda till 

känslor om att vilja fly från verkligheten genom missbruk eller suicidförsök (Shepherd et al., 

2010). Svårigheter med att själv sätta ord på och tolka sina upplevelser gjorde det 

problematiskt för patienten att kommunicera med andra om sina sjukdomsupplevelser. Det 

upplevdes att ingen förstod situationen de befann sig i eller hur schizofreni påverkade deras 

liv (Güner, 2014; Shepherd et al., 2010). Att distansera sig från omvärlden eller stänga av sina 

känslor förekom, vilket kunde leda till att patienten valde att inte söka hjälp (Le Lievre et al., 

2011). 

 

4.2 Hotade relationer 
 

4.2.1 Ett hämmat socialt liv 
 

Relationer ansågs vara betydelsefullt för patienterna (Güner, 2014; Ko et al., 2012). 

Schizofreni ansågs dock vara ett hot mot relationer med andra människor (Ko et l., 2012). 

Nära relationer och att bilda familj var något som ansågs problematiskt (Avieli et al., 2016). 

Det beskrevs att sjukdomen haft en negativ påverkan på det sociala livet (Güner, 2014). Den 

nedsatta kommunikations- och tolkningsförmågan beskrevs skapa svårigheter i att föra 

samtal. Ibland krävdes egna inre reflektioner för att kunna förstå budskap vilket kunde leda 

till att meningar eller ord felformulerades och därmed misstolkades av mottagaren. 

Situationen upplevdes som ett hinder i sociala interaktioner och det påverkade även patientens 

arbetsförmåga (Le Lievre et al., 2011). Det uttrycktes att en ändring i folks uppfattning om 

schizofreni skulle lösa flera problem och göra det enklare för patienten att kunna försörja sig 

och få ett förbättrat socialt liv (Güner, 2014). 

  

Socialt stöd beskrevs vara positivt för att kunna upprätthålla sociala kontakter samt stärkte 

självförtroendet. Att ha kortsiktiga mål, såsom att utforma en aktivitet, påtalades vara en 

viktig del för att utveckla den sociala funktionen men också för att bygga upp identiteten samt 

självförmågan (Lloyd et al., 2017). Stabila relationer kunde minska suicidtankar och ge 

mening till en svår tillvaro (Ko et l., 2012). Stöttning från familjemedlemmar uppgavs bidra 

till ett förbättrat välmående (Le Lievre et al., 2011).  

 

4.2.2 Ett liv i utanförskap 
 

Normerna i samhället var svåra att förhålla sig till och patienter upplevde att de inte fick den 

hjälp som de var i behov av (Avieli et al., 2016). Flera patienter beskrev att de var eller 

tidigare varit bostadslösa (Avieli et al., 2016; Shepherd et al., 2011;). Patienter uttryckte att de 

kände sig exkluderade från samhället och kunde därför söka samhörighet med andra 

människor i liknande situationer, exempelvis personer med substansberoende (Avieli et al., 

2016). Upplevelser om att inte besitta samma förutsättningar som andra människor i samhället 
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eller, att inte uppnå de mål som patienten satt upp för sig själv under ungdomstiden, medförde 

känslor av att ha misslyckats med livet (Shepherd et al., 2010).  

 

Patienter beskrev att de blivit annorlunda behandlade än tidigare efter att ha fått diagnosen 

(Araten- Bergman et al., 2015; Koschorke et al. 2014). Diskriminering fanns från flera håll i 

livsmiljön men var mer förekommande från personer i patientens närhet såsom 

familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater, än från myndighetspersoner eller 

vårdpersonal. Det påtalades att patienten blivit retad och benämnd som ’’galen’’ i samband 

med att utomstående människor fått kännedom om patientens sjukdom. Andra erfarenheter 

var att bli behandlad med minskad respekt och höra negativa kommentarer om sig själv. Det 

bemötandet var plågsamt att hantera och kunde leda till en upplevd minskad status 

(Koschorke et al., 2014). Efter insjuknandet upplevde patienter att personer i deras närhet tog 

avstånd ifrån dem (Shepherd et al., 2010; Koschorke et al., 2014). Det fanns beskrivningar om 

att anhöriga inte visade förståelse (Ko, et al., 2012; Koschorke et al., 2014). Det förekom att 

patienten kände skuld eller skämdes för mycket över sin sjukdom för att upprätthålla en 

kontakt med sin familj. Att inte bli bekräftad av sina närstående beskrevs skapa ångest och en 

känsla av att vara värdelös. En erfarenhet var att inte bli tagen på allvar från anhöriga samt att 

anhöriga inte visade respekt mot patientens autonomi eller personliga behov. Att anhöriga inte 

lyssnade eller visade förståelse bidrog till att patienten utvecklade ett aggressivt beteende. 

Ytterligare erfarenheter var att anhöriga talade över huvudet på patienten eller undanhöll 

information (Le Lievre et al., 2011).   

 

Erfarenheter av tidigare diskriminering på grund av sin diagnos, skapade rädsla för att avslöja 

sin diagnos för nya bekantskaper vilket sedan resulterat i begränsningar i val av umgänge, till 

personer som inte varit medvetna om diagnosen (Güner, 2014). Patienter beskrev att de 

undvek kontakt med andra människor på grund av att de tidigare blivit dåligt bemötta 

(Koschorke et al., 2014). De reaktioner som mottagits från patienters omgivning efter 

insjuknandet i schizofreni uttrycktes vara förvirrande (Araten-Bergman et al., 2015; Shepherd 

et al., 2010). 

4.2.3 Sysselsättningens betydelse för självkänslan 
 

Efter sitt insjuknande beskrev patienter att det uppstått svårigheter med förmågan att utbilda 

sig och skaffa ett arbete vilket påverkat självkänslan, den sociala statusen och ekonomin 

(Avieli et al., 2016). Patienter uppgav att de fått sluta arbeta på grund av att deras symtom 

blivit ohanterliga (Shepherd et al., 2010). Förmåga att kunna arbeta värdesattes högt och 

beskrevs ge patienten rutiner, social kontakt samt att det bidrog till att känna sig självständig. 

Sysselsättningar ansågs vara betydelsefulla och medförde känslor av att känna sig normal. Ett 

sätt att distansera sig från symtom var att gå till ett arbete, symtomen fanns där men blev inte 

lika påtagliga när patienten var upptagen med att fokusera på något. Att arbeta eller utforma 

någon form av daglig aktivitet ansågs även öka kreativitet och förbättra tankemönstret. En 

daglig struktur, såsom att medverka i olika aktiviteter eller arbeta stärkte patientens 

självkänsla och bidrog till ett bättre välmående samt utvecklade känslan av att känna sig 

behövd och viktig (Lloyd et al., 2017). Det bidrog även till att ge vardagen en mening (Güner, 

2014; Lloyd et al., 2017). De patienter som inte hade förmåga att arbeta upplevde en 

frustration över sin arbetslöshet och att leva utan pengar (Lloyd et al., 2017). 
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4.3 Sjukvården som meningsfull eller traumatisk 
 

4.3.1 Det delade mötet 
 

Det uttrycktes att det fanns brister i sjukvården och en del patienter var missnöjda med den 

vård de erhållit. Beskrivna erfarenheter var dålig kontinuitet, begränsade besökstider och att 

de känt sig missuppfattade (Güner, 2014). Patienter som befunnit sig på en psykiatrisk 

avdelning beskrev att de känt sig felbehandlade. Personalen upplevdes vara våldsamma och 

att bli utsatt för tvångsåtgärder beskrevs som traumatiskt och skapade känslor av att känna sig 

värdelös, hjälplös, att bli avhumaniserad och fråntagen sin autonomi. Tvångsinjektioner och 

bältning beskrevs vara de mest traumatiska erfarenheterna. Patienter med erfarenheter från 

stödboenden beskrev att det var problematiskt då de aldrig fick göra något utan tillåtelse utan 

var tvungna att ta order från andra vilket gjort att de hamnat i en beroendeställning och aldrig 

känt sig helt fria (Avieli et al., 2016).  

 

Om vårdpersonalen visade engagemang och skapade en vänskapsrelation med patienten blev 

kontakten meningsfull och ett hjälpande stöd till att hitta hanteringsstrategier. Möjligheten att 

kunna reflektera över sin sjukdom hjälpte patienten att få nya perspektiv inför framtiden och 

se det fina i livet (Ko et l., 2012). Det fanns önskningar om att bättre undervisning om 

sjukdomen till anhöriga skulle ges från sjukvården för att anhöriga skulle utveckla en bättre 

anknytning till patienten. Kvaliteten på vården ansågs påverka återhämtningen (Güner, 2014). 

Välbefinnandet påverkades positivt av en god behandling, stöd från familjen, sysselsättning 

och kognitiv beteendeterapi. Patienter önskade förbättringar i fysisk och psykisk hälsa, social 

funktion och hanteringsstrategier. Ytterligare beskrevs mindfulness och löpträning lindra 

symtom och ansågs förbättra den mentala hälsan och kognitionen (Lloyd et al., 2017). 

 

4.3.2 Vikten av en välkontrollerad läkemedelsbehandling 
 

Efter det första insjuknandet beskrevs en lång period med prövningar för att hitta läkemedel i 

rätt dos som gav önskad effekt. Patienter beskrev att de antingen påbörjat en 

läkemedelsbehandling frivilligt eller på grund av att de känt sig pressade av anhöriga eller en 

tvångslag (Shepherd et al., 2010). Det uppgavs dock att behandling med antipsykotiska 

läkemedel ibland gav kraftfulla biverkningar som medförde begränsningar i levnadsvanorna. 

Vanliga biverkningar som upplevts var trötthet, nedstämdhet, oförmåga att kontrollera 

rörelser och hjälplöshet (Avieli et al., 2016). Flera patienter uppgav även viktuppgång som en 

biverkning (Ko et al., 2012; Lloyd et al., 2017). Medicinering beskrevs försämra förmågan att 

koncentrera sig och kommunicera. När patienter blivit insatta på en högre dos av ett 

läkemedel blev tröttheten mer påtaglig och en del patienter beskrev att de inte orkade ta sig ur 

sängen vilket påverkade det sociala liv negativt (Güner, 2014). En del patienter önskade en 

djupare behandling då de upplevde att de endast erhöll läkemedel för sin psykiska ohälsa 

(Lloyd et al., 2017).  En välfungerande läkemedelsbehandling ansågs ha en stabiliserande 

effekt vilket öppnade upp möjligheter för patienter att sätta upp kortsiktiga mål i sitt dagliga 

liv. Patienter beskrev att en fungerande medicinering gjorde att de kände sig säkra, trygga och 

att den bidrog till ett förbättrat välmående. Det påtalades att läkemedel kunde vara ett stöd i 

att uppnå resultat och att klara av saker de tidigare velat göra men inte varit kapabla till att 

utföra. Vid uppklarade mål beskrev patienter att de blev hoppfulla och såg optimistiskt på 

framtiden (Lloyd et al., 2017). Andra erfarenheter var att ett specifikt läkemedel kunde 

fungera mot positiva symtom men gav istället kroppsliga biverkningar. Synen på 

läkemedelsbehandling ansågs ha kulturella skillnader (Ko et al., 2012). Den huvudsakliga 

målsättningen med en läkemedelsbehandling beskrevs vara att patienter skulle erhålla ett 
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positivt resultat som förbättrade måendet med få eller inga biverkningar. Det ansågs att en 

läkemedelsbehandling behövde vara välkontrollerad och att biverkningarna var få för att den 

skulle göra nytta. Det fanns patienter som ville sluta med läkemedel men de var rädda för att 

då bli okontrollerbara (Lloyd et al., 2017). 

 

4.4 Resultatsammanfattning 
 

Resultatet visade att erfarenheterna av att leva med schizofreni var omfattande. Schizofreni 

upplevdes påverka stora delar av livet. Många patienter beskrev ett stort lidande av att leva 

med sjukdomen och präglades med tankar om varför de insjuknat. Avvikande aspekter i 

beteende, tolkning, kommunikation samt överväldigande symtom påverkade deras förmåga 

att fungera ute i samhället. Den kognitiva funktionsnedsättningen inverkade på förmågan att 

samtala med andra människor vilket i sin tur ledde till svårigheter med att hantera sociala 

situationer samt att klara av ett arbete. Patienter hade erfarenheter av diskriminering och 

stigmatisering från både samhället och personer i deras omgivning vilket resulterade i känslor 

av att förlora sin status och att känna sig mindre värd i jämförelse med andra människor. 

Erfarenheterna av sjukvården var positiva när vårdpersonalen var engagerade och utvecklade 

en relation med patienten. Negativa erfarenheter beskrevs vara dålig kontinuitet och 

kränkande behandling från vårdpersonalen vilket hotade patientens autonomi. 

 

 

5. DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

För att kunna hitta relevant information som kunde svara på syftet användes en litteraturstudie 

med deskriptiv design. Metoden var lämplig för att kunna identifiera det aktuella 

kunskapsläget och därför kunna beskriva patienters erfarenheter av att leva med schizofreni. 

Den alternativa metoden som skulle kunna användas var att göra en empirisk intervjustudie, 

men tiden var begränsad vilket gjorde att en litteraturstudie var mer lämpad. I studien 

användes databaserna Cinahl Plus with Full Text och PsycINFO. Cinahl Plus with Full Text 

är en databas som är omfattande i forskning som innefattar omvårdnadsvetenskap. PsycINFO 

är en bibliografisk databas som innehåller forskning inom psykologi samt avgränsande 

områden som omvårdnadsvetenskap, kriminologi, folkhälsovetenskap och socialt arbete. De 

två databaserna ansågs vara de mest lämpliga för att hitta relevanta artiklar till studien, samt 

innehåller huvudämnet omvårdnadsvetenskap. Användandet av mer än en databas som 

innehåller artiklar med omvårdnadsvetenskap ökar validiteten (Henriksson, 2017).  

 

Sökorden som användes ansågs vara relevanta för att kunna svara på syftet utan förutfattade 

meningar för att inte erhålla ett specifikt resultat. Användandet av flertalet ämnesord gjordes 

för att inkludera en större variation av artiklar. Ett fritextord, experiences användes på grund 

av att det inte fanns som ämnesord på de valda databaserna. Anledningen till att ordet 

experiences söktes i fritext var på grund av att det var den mest relevanta översättningen till 

det svenska ordet erfarenhet, vilket var ett centralt ord i syftet. Kombination av ämnesorden 

och ordet i fritext resulterade i ett adekvat sökresultat. Att inte en trunkering av sökordet 

användes kan vara en svaghet i litteraturstudien, då en trunkering av sökordet kanske kunde 

ha bidragit till ett bredare sökresultat. Ämnesorden personal values, self concept och emotions  

inkluderades in i den systematiska sökningen då ämnesorden förekom som nyckelord i flera 

artiklar i tidigare pilotsökningar som gjordes på databasen Cinahl Plus with Full Text. 
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Inkluderandet av ämnesordet personal values gav en bredare sökning och resulterade i ett 

sökresultat som innehöll artiklar som var relevanta för syftet.  

 

De avgränsningar som gjordes var “english language”, “peer reviewed” samt års 

avgränsningen “2009–2019”. Användandet av avgränsningen’’peer reviewed’’, bidrog till att 

sannolikheten ökar för att hitta vetenskapliga artiklar, vilket bidrar till ett sökresultat med 

högre trovärdighet (Henricson, 2017). Inklusionskriterierna var att inkludera artiklar vars 

innehåll handlade om patienter som hade diagnosen schizofreni och som var över 18 år för att 

studiens resultat endast studerade patienters erfarenheter av att leva med schizofreni. De 

artiklar som studerade annat än patientens egna erfarenheter, exempelvis anhöriga och 

vårdpersonal exkluderades. Studiens syfte utgick från diagnosen schizofreni, därför 

exkluderades även artiklar som studerat deltagare med schizoaffektivt syndrom.   

 

I sökresultatet uppkom det två dubbletter av artiklar, detta påvisar specificitet (Henricson, 

2017). De artiklar som blivit inkluderande i studien granskades med hjälp av en  

granskningsmall från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). 

Detta gjordes för att kunna säkerställa att artiklarna var av god kvalitet, artiklar som 

bedömdes inte uppnå god kvalitet exkluderades. Artiklarna som inkluderades i studien var 

etiskt granskade, för att tillgodose att forskningen var etiskt godkänd. Integrerad analys 

ansågs vara lämpligt för att kunna analysera artiklarna. Metoden görs i flertalet steg och ger 

resultatet en överskådlighet (Kristensson, 2014). Innehållet som inkluderades var det innehåll 

från artiklarna som kunde svara på syftet utifrån ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv då 

det är sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde.  

 

Artiklarna som inkluderades var från följande länder, USA, Indien, Australien, Taiwan, Israel 

och Storbritannien. Ingen av artiklarna var från Sverige vilket kan vara en svaghet när 

deltagarna beskriver deras erfarenheter av sjukvården så hänvisar det till deltagarnas land, 

vilket kan ge en felaktig bild av den svenska sjukvården. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med 

schizofreni. Av resultatet framkom det att erfarenheterna är svåra och påverkar många olika 

delar i patienters liv.  

 

5.2.1 En känsla av att förlora sitt liv 
 

Resultatet visade i flera studier att patienter med schizofreni hade erfarenheter av 

diskriminering i flera olika kontexter och ofta upplever förvirring kring orsaker till sitt 

tillstånd. Där kan sjuksköterskan bidra med att undervisa och informera såväl patient som 

anhöriga om vad schizofreni innebär för att öka patientens medvetenhet och delaktighet i sin 

vård samt att öka kunskap och förståelse hos personer i patientens omgivning. Enligt 

Patientlag SFS (2014:821) ska patienten erhålla information om allt som berör den egna 

hälsan och vara delaktig i sin vård. Utifrån patientens historia ska sjuksköterskan lyssna till 

vad patienten anser om sin hälsa och vad sjuksköterskan kan göra för att förbättra patientens 

hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan värnar om patientens behov samt skapar kontakt och 

kontinuitet i vårdförloppet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan kan 

identifiera omvårdnadsbehov och erbjuda psykoedukation. Eftersom schizofreni är ett 
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kroniskt tillstånd har det en tydlig relevans att sjuksköterskan har en kontakt med patienten 

och kan erbjuda vård som grundas på patientens behov beroende på var patienten befinner sig 

i livet, som ständigt ändras beroende på patientens livssituation.  

 

5.2.2 Hotade relationer 
 

Resultatet visade att patienter med schizofreni värdesätter relationer högt men att relationerna 

ofta var problematiska vilket resulterade i isolering och utanförskap. Sysselsättningar bidrog 

till att patienter kände en högre självständighet och fick ett förbättrat välmående, dock 

beskrev patienter även svårigheter med arbete efter sitt insjuknande. Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade SFS (1993:387) innefattar att personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska få förutsättningar att leva ett liv med god kvalitet, vilket ska göras 

med insatser som är varaktiga och samordnade. Patienten har även rätt till sysselsättning som 

är anpassad efter patientens behov samt delaktighet i den mån som patienten kan delta. För att 

kunna leva ett självständigt liv kan patienter behöva hjälpmedel. Socialstyrelsens (2018)  

nationella riktlinjer betonar att hälso- och sjukvården ska tillgodose patientens behov och 

utifrån det tillhandahålla passande åtgärder för patienten vilket visar att det kan vara viktigt 

som sjuksköterska att i samråd med patienten identifiera vilka behov som finns för att sedan 

agera som en samordnare mellan olika instanser. 

 

Resultatet visade att patienter upplevde svårigheter med att förhålla sig till samhällets normer 

och att de inte alltid fick den hjälp de var i behov av. Tidigare studier har visat att kvinnor 

med schizofreni oftare blir diagnostiserade med depression och har efter två år bildat en större 

acceptans för sjukdomen än män. Tidigare studier visar också att substansmissbruk och suicid 

är vanligare hos män med schizofreni (Køster, Lajer, Lindhardt & Rosenbaum, 2008).  

 

Forskning visar att det förekommer förutfattade meningar inom sjukvården om hur en kvinna 

respektive en man bör eller förväntas vara (Määttä & Öresland, 2014). Det i sin tur kan därför 

påverka patientens syn på sig själv samt vårdpersonalens uppfattning om hur patienten 

kommer agera i specifika situationer. Sjuksköterskan bör vara medveten om sitt 

förhållningssätt gentemot patienten då Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd 

vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (2018) påtalar att all vård ska ges på lika 

villkor utifrån patientens behov oberoende av vilket kön patienten har.   

 

5.2.3 Sjukvården som meningsfull eller traumatisk 
 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen SFS (2017:30) ska vården utformas med trygghet och 

kontinuitet samt att vid behov utse en fast vårdkontakt för att stärka patientens 

trygghetskänsla och säkerhet. Resultatet i litteraturstudien visade att patienter med schizofreni 

uttryckte ett missnöje med sjukvården för att de känt sig missuppfattade och upplevt en dålig 

kontinuitet. Det beskrevs att den psykiatriska tvångsvården upplevdes som traumatiskt. 

Utifrån resultatet är det vanligt förekommande att personer med schizofreni även insjuknar 

annan psykisk ohälsa. Det visar att det kan behövas mer omfattande omvårdnadsåtgärder samt 

preventiva åtgärder för patienter med schizofreni. Sjuksköterskan ansvarar över att göra 

bedömningar utifrån patientens såväl subjektiva som objektiva upplevelser och därefter 

bestämma vilken omvårdnad som patienten är i behov av för att sedan sätta upp mål och 

utvärdera resultatet av omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2019) menar att det krävs ytterligare åtgärder och samverkan av 

socialtjänst, primärvård och psykiatrisk vård för att patienter med schizofreni ska få en bättre 

funktionsförmåga och hälsa.  
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Resultatet visade att läkemedelsbehandling ansågs vara viktigt för flera av patienterna. Många 

patienter hade en negativ syn på läkemedelsbehandlingen då de medförde kraftfulla 

biverkningar som påverkade patienternas förmåga att fungera i samhället. Andra patienter 

menade att den medicinska behandlingen var en mycket viktig del av behandlingen och att 

patienternas livssituation hade förbättrats efter påbörjad behandling. Tranulis, Goff, 

Henderson och Freudenreich (2011) menar i sin studie att många patienter upplever att deras 

självkänsla är associerad med deras läkemedelsbehandling. Där kan sjuksköterskan ha en 

stödjande funktion och bilda en allians med patienten för att uppmärksamma biverkningar 

eller annat som upplevs problematiskt. Vidare kan det underlätta för patienten om 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten att hitta strategier för att minska på 

läkemedelsbiverkningarna. Som sjuksköterska kan det även vara viktigt att uppmärksamma 

tecken på övrig ohälsa hos patienten då resultatet visade att patienter med schizofreni har en 

större risk för ohälsa och kan ha störningar i sin verklighetsuppfattning.  

Vid en akut psykos saknar ofta patienten sjukdomsinsikt och delar inte åsikt med 

vårdpersonalen om sitt behov av vårdinsatser vilket resulterar i en komplext etisk situation 

(Socialstyrelsen, 2018). Howe (2008) beskriver i sin studie att det kan vara komplicerat att 

bemöta patienter med schizofreni då det ofta uppstår etiska dilemman och kompromisser 

inom den psykiatriska vården. När en patient är psykotisk kan det vara problematiskt för 

vårdpersonalen att bemöta patienten då de kanske inte delar samma verklighetsuppfattning, 

vilket kan skapa förvirring och konflikter hos patienten.  

 

Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga ohälsa med respekt tagen till patienten. 

Sjuksköterskan ska acceptera patientens värderingar, trosuppfattningar och sedvänjor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I sjuksköterskans arbete kan det ibland uppstå dilemman där 

det kan vara problematiskt att avgöra vad som bör göras. De etiska koder, lagar och 

föreskrifter som sjuksköterskan ska följa kan ibland vara motsägelsefulla, vilket resulterar i 

ett stort ansvarstagande hos sjuksköterskan.  

 

5.2.4 Den biopsykosociala modellen 
 

Resultatet visade att personer med schizofreni påverkas av sjukdomen genom flera olika 

aspekter. De biologiska faktorer som visas i resultatet är effekten av läkemedel och 

läkemedelsbiverkningar som var påfrestande för patienterna. Enligt resultatet hade patienter 

en nedsatt psykisk hälsa och flera patienter beskrev erfarenheter av ångest och långvariga 

depressioner, vilket innefattar psykologiska faktorer. Sociala faktorer påverkade patienten i 

relationer och resultatet visade erfarenheter av ett socialt utanförskap.  

 

I mötet med patienter med schizofreni kan ett biopsykosocialt perspektiv underlätta 

sjuksköterskans arbete med att uppmärksamma såväl biologiska som psykosociala faktorer 

hos patienten för att skapa en så preventiv omvårdnad som möjligt. Socialstyrelsen (2018) 

påtalar att vården med patienter med schizofreni behöver ta hänsyn till patientens livssituation 

och se patienten som en helhet. Den biopsykosociala modellen belyser att schizofreni 

påverkar hela patientens livssituation både biologiskt, psykologiskt och socialt (Sotomayor et 

al., 2019). Den biopsykosociala modellen kan öppna upp en möjlighet för sjuksköterskan att 

få en bred bild av en patient med schizofreni genom att den belyser vikten av att se patienten 

som en helhet vilket kan underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete baserat på patientens 

specifika behov. 
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5.3 Slutsats 
 

Resultatet visade att patienter med schizofreni har mycket negativa erfarenheter av att leva 

med sjukdomen. Relationer, stöd och att kunna berätta om sina erfarenheter förbättrar 

patienternas välmående. Med ökad kunskap och förståelse om patienternas erfarenheter, kan 

vårdpersonal bidra till en förbättrad livskvalité samt välbefinnande för patienter med 

schizofreni. Genom att bidra med information och undervisning till patientens närstående för 

att på så vis öka deras förståelse, kan bidra till att öka möjligheten till bättre relationer.  

 

 

5.4 Klinisk nytta och fortsatt forskning 
 

Resultatet påvisade att det finns ett missnöje hos patienterna avseende sjukvården som 

berodde på missuppfattningar, traumatiska upplevelser från tvångsvård samt bristande 

kontinuitet. Patienter med schizofreni behöver i större utsträckning bredare omfattande 

omvårdnadsåtgärder samt utökade preventiva åtgärder. Genom att förbättra omvårdnaden kan 

sjuksköterskan genomföra åtgärder som främjar patientens hälsa samt funktionsförmåga.  

Relevanta omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans arbete med patienter med schizofreni kan 

vara att:   

• Skapa en relation med patienten och bidra till kontinuitet i vården.  

• Identifiera omvårdnadsbehov och erbjuda psykoedukation.  

• Arbeta med andra yrkeskategorier för att förbättra patientens funktionsförmåga och 

därmed patientens livskvalitet.  

• Upptäcka tidiga tecken på annan sjukdom hos patienten. 

 

Då det finns flera olika typer av schizofreni som inte ger samma symtom, kan fortsatt 

forskning vara relevant avseende de olika typerna då det kan finnas skillnader i erfarenheter. 

Patienters erfarenheter kan variera och kan därför inte generaliseras på alla personer som har 

diagnosen schizofreni. Därför kan de vara av nytta för patienterna att bedriva forskning som 

är mer preciserad på en typ av schizofreni, för att kunna utforma omvårdnadsåtgärder för den 

specifika patientgruppen.  
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patienterna.  

 

- Rösterna talade ofta 

nedlåtande till patienterna.  

 

-  Allvarliga biverkningar 

gav begränsningar i 

patienternas levnadsvanor.  

 

- Sjukdomen påverkar 

patientens hela 

livssituation.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Araten-Bergman, T., 

Avieli, H., Mushkin, 

P. & Band-

Winterstein, T. (2015) 

How aging individuals 

with schizophrenia 

experience the self-

etiology of their 

illness: a reflective 

lifeworld research 

approach. Aging & 

Mental Health, 

20(11), 1147-1156 

 

Land: Israel.  

 

 

 

 

 

 

To describe and 

explore how aging 

people with 

schizophrenia give 

meaning to their 

illness through self-

etiology in their 

current lifeworld. 

Metod och design: Kvalitativ metod med 

fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier: Diagnosticerade med 

schizofreni innan 40års åldern, ålder 60+, 

lever i samhället, med adekvat verbal, 

kognitiv och mental kapacitet för att 

respondera intervjuer.  

 

Exklusionskriterier:  Ej angivet. 

 

Urvalsförfarande: Ej angivet.  

 

Urval: Strategiskt urval. 

 

Studiegrupp: 18 deltagare varav 11 män 

och 7 kvinnor mellan 60-69år. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerad intervjustudie. 

 

Analysmetod  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: Noggrann 

beskrivning av 

deltagarna, varierat 

urval, frågeställningarna 

redovisas, transkriberat 

materialet, fler än en 

person som studerat 

resultatet, tydlig analys, 

redovisar citat. 

 

 

Svagheter: Antalet 

personer som studerat 

resultatet framkommer 

ej. Få deltagare 

redovisas som bakgrund 

till varje rubrik.   

 

- Olika 

hanteringsstrategier 

framkom hos 

patienterna, de 

trodde att sjukdomen 

berodde på hereditet, 

medan andra trodde 

att det var de själva 

som var orsaken till 

sjukdomen genom att 

de syndat eller att de 

blivit besatta av en 

ond ande.  

 

- I samband med 

åldrande och 

sjukdomsförlopp 

började patienterna 

leta efter orsak, utan 

började leta efter 

förlåtelse.  
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Güner, P. (2014) 

Illness Perception in 

Turkish Schizophrenia 

Patients: A Qualitative 

Explorative Study. 

Archives of Psychiatric 

Nursing. 28(6), 405-412 

 

Land: Turkiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To determine the illness 

perceptions of patients 

with schizophrenia in 

remission. 

Metod och design:  

Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Över 18år, 

aktiva föreningsmedlemmar, 

diagnosticerade enligt DSM-5. 

 

Exklusionskriterier: Patienter 

som var oförmögna att svara på 

frågorna, patienter med 

allvarliga tal- och 

kommunikationssvårigheter.  

 

Urvalsförfarande: Medlemmar 

från Schizophrenia Patient 

Association 

 
Urval: Strategiskt urval. 

 

Studiegrupp: 9 deltagare varav 

8 män och 1 kvinna, mellan 27-

54år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod.  

Tematisk analys / kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: Transkriberat 

materialet, flera som 

granskat materialet, 

redovisar citat.  

 

Svagheter: Kort resultat, 

ojämn könsfördelning, 

kort intervjutid med vissa 

patienter, redovisar ej 

frågeställningar. 

 

- Patienterna beskrev en 

rädsla för att delge sin 

sjukdom för andra 

människor.  

 

- De hade tidigare 

erfarenheter av 

diskriminering från 

personer, vilket gjorde att 

patienterna begränsade sitt 

umgänge.  

 

- Sjukdomen upplevs 

mycket plågsam av 

patienterna.  

 

- Patienterna hade stora 

problem mad att avgöra 

vad som var verkligt.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Ko, C-J., Smith, P., Liao, 

H-Y., & Chiang, H-H. 

(2013). Searching for 

reintegration: life 

experiences of people with 

schizophrenia. Journal of 

Clinical Nursing, 23, 394–

401.  

 

Land: Taiwan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explore the illness experiences 

of people liv-ing with 

schizophrenia within Taiwanese 

culture; we hoped that our study 

may help improve nursing care 

for people with schizophrenia. 

 

Design: Kvalitativ studie, 

fenomenologisk design.   

 

Inklusionskriterier: Har 

schizofreni, lever i 

samhället, kan 

kommunicera verbalt. 30–

64 år. 

 

Exklusionskriterier:  Inte 

psykotisk.  

 

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej.  

 

Urval: Antal deltagare 15. 

7 män och 8 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Intervju.  

 

Analysmetod: Tematisk 

analys.   

Styrkor: Rikliga citat. 

Strukturerat resultat.  

 

Svagheter: 

Urvalsförfarande 

framkommer inte.  

 

- Patienterna beskrev 

självkontroll som 

problematiskt.  

 

- Erfarenheter om att 

anhöriga inte visade 

förståelse för patienterna 

beskrevs.  

 

- Relationer var mycket 

betydelsefullt för 

patienterna.  

 

- Patienterna upplevde att 

sjukdomen var orsakad av 

dem själva och att de blivit 

bestraffade av en högre 

makt.  
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Koschorke, M., Padmavati, R., Kumar, S., 

Cohen, A., Weiss, H., Chatterjee, S., Pereira, J., 

Naik, S., John, S., Balaji, M., Chavan, A., 

Varghese, M., Thara, R., Thornicroft, G., & 

Patel, V. (2014). Experiences of stigma and 

discrimination of people with schizophrenia in 

India.  Social Science & Medicine, 123 (2014), 

149–159.  

  

Land: Indien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe the 

experiences of stigma 

and discrimination of 

people living with 

schizophrenia (PLS) 

in three sites in India 

and to identify 

factors influencing 

negative 

discrimination. 

 

Metod och design: 

Mixad metod.  

 

Inklusionskriterier: 

Schizofrenidiagnos enl. 

ICD-10. Ålder: 16–60 år 

 

Exklusionskriterier: 

Symtomfri 12 mån.  

 

Urvalsförfarande: 

Kliniskt samarbete med 

psykiatriker.  

 

Urval: 282 deltagare.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Randomiserad 

kontrollerad studie och 

intervju.  

Analysmetod: statistisk 

analys, strata 11. 

Tematisk analys.    

 

 

Styrkor: Tydlig 

beskrivning av 

deltagarna. Stort 

antal deltagare.  

 

Svagheter: 

Otillräcklig 

information om 

vilka frågor som 

ställdes. 

- Erhållen diagnos 

ansåg mycket 

traumatiskt för 

patienterna och känslor 

av rädsla, oro och 

ångest var vanligt 

förkommande.  

 

- De var även oroliga 

för samhällets 

reaktioner och att deras 

sociala status hade 

sänkts.  

 

- Tidigare erfarenheter 

av diskriminering 

gjorde att patienterna 

undvek social 

interaktion med andra 

människor.  
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Le Lievre, J., Schweitzer, R., & Barnard, A. 

(2011). Schizophrenia and the Progression of 

Emotional Expression in Relation to Others.  

Qualitative Health Research, 21(10), 1335–

1346. 

  

Land:  Australia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribute to 

an 

understanding 

of the 

experience of 

people 

diagnosed 

with 

schizophrenia 

using an 

intersubjective 

and dynamic 

notion of self 

in the post 

psychiatry 

tradition.  

 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv 

fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier: 

Personer som var 

diagnostiserade med 

schizofreni enligt 

Diagnostic and 

Statistical Manual of 

Mental Disorders.  

 

Exklusionskriterier: 

Att vilja samt kunna 

delta i en intervju och 

kunna beskriva sina 

upplevelser.  

 

Urvalsförfarande: 

Genom vårdpersonal 

som kunde identifiera 

potentiella deltagare de 

vårdat.  

 

Urval: 7 deltagare. 3 

kvinnor och 4 män.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad 

intervju.   

 

Analysmetod: 

Tematisk analys.  

Styrkor: 

Detaljerad 

information om 

datainhämtningen.  

 

Svagheter: 

Otydlig analys. 

- Ett försummat liv beskrevs av 

patienterna. Deras liv saknade 

mening, struktur samt 

framförhållning.  

 

- Patienterna valde att isolera 

och distansera sig. 

 

- De hade svårt att förklara för 

andra om deras sjukdom, vilket 

resulterade att patienterna inte 

sökte hjälp.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Lloyd, H., Lloyd, J., 

Fitzpatrick, R. & Peters, 

M. (2017) 

The role of life context 

and self- defined well- 

being in the outcomes 

that matter to people 

with a diagnosis of 

schizophrenia. Health 

expectations. 20(5), 

1061-1072 

 

Land: Storbritannien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To conduct a depth 

exploration to identify 

the outcomes that matter 

to people with 

schizophrenia and to 

explore from their 

perspective the ways in 

which these could be 

achieved. 

Metod och design:  

Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Personer 

med schizofreni. 

 

Exklusionskriterier:   

Personer som inte hade 

schizofreni.  

 

Urvalsförfarande:  

Genom anhöriga från en annan 

genomförd studie. 

 

Urval: 

Snöbollsurval.  

 

Studiegrupp: 22 deltagare 

varav 11 kvinnor och 11 män 

mellan 23-60år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjustudie med 

intervjuguide. 

 

Analysmetod Tematisk analys.  

Styrkor: Relevant 

population med varierat 

urval, många deltagare, 

lika könsfördelning, 

tydlig analys, redovisar 

citat, uppnått mättnad 

 

Svagheter: Otydlig 

diagnosbeskrivning av 

deltagarna, längd på 

intervjuerna ej angivet 

- Samsjuklighet var vanligt 

förekommande hos 

patienterna. Ångestsyndrom 

och depression var de 

vanligaste diagnoserna. 

 

- Läkemedelsbehandlingen 

behövde vara välkontrollerad 

för att minimera biverkningar 

och göra det möjligt för 

patienten att fungera i 

vardagen.   
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Shepherd, S., Depp, C., 

Harris, G., Halpain, M., 

Palinkas,  A., & Jeste, D. 

(2010). Perspectives in 

Schitzofrenia Over the 

Lifespan: A Qualitative 

Study. Schizophrenia 

Bulletin, 38(2), 295–303.  

 

Land: USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain an understanding of 

the perspectives of older 

adults with schizophrenia 

about if and how their 

experience of the illness 

had changed over the 

lifespan as well as their 

expectations for the 

future. 

 

Metod och design: 

Kvalitativ metod.  

 

Inklusionskriterier: 

Personer över 50 år med 

schizofreni diagnos.  

 

Exklusionskriterier:  

Inte kunna ge informerat 

samtycke, inlagd på sjukhus 

eller boende. Kronisk 

sjukdom som skulle påverka 

deltagarens förmåga att delta 

i studien, ex demens.  

 

Urvalsförfarande: 

University of Californias 

databas.  

 

Urval: 32 deltagare. 13 

kvinnor och 19 

 

Datainsamlingsmetod: 

Öppna frågor.  
 

Analysmetod: Grounded 

theory. 

Styrkor: Tydlig struktur 

på intervjufrågorna. Stor 

variation av deltagare.  

 

Svagheter: Framkommer 

att de forskare som 

genomförde kodningen 

var oense. 

- Patienterna beskriver att 

det tog lång tid som bestod 

av svåra prövningar för att 

hitta rätt läkemedel.  

 

- Det uppstod en förvirring 

hos patienten, vilket ofta 

kunde utvecklas till en vilja 

för verklighetsflykt genom 

suicid eller missbruk.  

 

- Patienterna utvecklade 

strategier för att leva med 

sjukdomen och kunna 

kontrollera effekterna av 

symtomen.  
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	Crump, Winkleby, Sundquist och Sundquist (2013) påtalar att patienter med schizofreni har en ökad risk för att insjukna i cancer, diabetes mellitus, hjärt- och lungsjukdomar samt leversjukdom. Kvinnor dör i snitt 12 år i förtid och män 15 år i jämföre...
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	Enligt Carlbo et al., (2018) menar sjuksköterskor att det är viktigt att skapa en relation med patienter med schizofreni i omvårdnadsarbetet. Ett förhållningssätt som nämndes var att förbise rollerna som sjuksköterska och patient och lägga sig på samm...
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	Tavakoli (2009) påtalar att den biopsykosociala modellen är en modell som grundas på att använda sig av ett holistiskt förhållningssätt i mötet med patienter. Modellen utvecklades 1977 av George Engel där syftet var att modellen skulle fungera som en...
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	Att insjukna i schizofreni kan innebära ett stort lidande för patienten där livet präglas av svåra erfarenheter för både patient och närstående. Patienter med schizofreni kan anträffas oavsett vilken arbetsplats du arbetar på som sjuksköterska och att...
	2. SYFTE
	Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med schizofreni.
	3. METOD
	3.1 Design

	Den utvalda metoden har en deskriptiv design och är en litteraturstudie med systematisk sökning.
	3.2 Sökstrategi

	Tillvägagångssätt för den systematiska sökningen på databaserna redovisas i sökmatris. (Se bilaga 1).
	Tabell 1, sökord som ingick i sökningen.
	3.3 Urval

	Inklusionskriterier var att inkludera artiklar med en titel där det framkom att personer med diagnosen schizofreni hade studerats. Endast artiklar som studerat personer över 18 år inkluderades.
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	I en litteraturstudie är det viktigt att överväga att de som utför studien kan besitta begränsade kunskaper i metodik samt det engelska språket, vilket kan medföra en risk för feltolkningar samt att deltagare beskrivs nedlåtande. Oredlighet är när ett...
	3.5 Analys

	Artiklarna analyserades med integrerad analys som beskrivs av Kristensson (2014). Artiklarna lästes flera gånger och analyserades noggrant utifrån syftet. Resultatet som framkom diskuterades, jämfördes och sammanställdes i olika kategorier för att få ...
	I det andra steget formades kategorier (se tabell 2) som kortfattat sammanställde artiklarna. Slutligen i det tredje steget sammanställdes resultatet under de formade kategorierna. Det resulterade i 3 huvudkategorier och 9 underkategorier.
	4. RESULTAT
	Resultatet som framkom i litteraturstudien skapade huvudkategorierna en känsla av att förlora sitt liv, hotade relationer och sjukvården som meningsfull eller traumatisk. De 9 underkategorierna som framkom var en känsla av minskad värdighet, ett liv i...
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	4.2.3 Sysselsättningens betydelse för självkänslan

	4.3 Sjukvården som meningsfull eller traumatisk
	4.3.1 Det delade mötet
	4.3.2 Vikten av en välkontrollerad läkemedelsbehandling

	4.4 Resultatsammanfattning

	Resultatet visade att erfarenheterna av att leva med schizofreni var omfattande. Schizofreni upplevdes påverka stora delar av livet. Många patienter beskrev ett stort lidande av att leva med sjukdomen och präglades med tankar om varför de insjuknat. A...
	av att förlora sin status och att känna sig mindre värd i jämförelse med andra människor. Erfarenheterna av sjukvården var positiva när vårdpersonalen var engagerade och utvecklade en relation med patienten. Negativa erfarenheter beskrevs vara dålig k...
	5. DISKUSSION
	5.1 Metoddiskussion

	För att kunna hitta relevant information som kunde svara på syftet användes en litteraturstudie med deskriptiv design. Metoden var lämplig för att kunna identifiera det aktuella kunskapsläget och därför kunna beskriva patienters erfarenheter av att le...
	I sökresultatet uppkom det två dubbletter av artiklar, detta påvisar specificitet (Henricson, 2017). De artiklar som blivit inkluderande i studien granskades med hjälp av en
	granskningsmall från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). Detta gjordes för att kunna säkerställa att artiklarna var av god kvalitet, artiklar som bedömdes inte uppnå god kvalitet exkluderades. Artiklarna som inkluderade...
	Artiklarna som inkluderades var från följande länder, USA, Indien, Australien, Taiwan, Israel och Storbritannien. Ingen av artiklarna var från Sverige vilket kan vara en svaghet när deltagarna beskriver deras erfarenheter av sjukvården så hänvisar det...
	5.2 Resultatdiskussion

	Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med schizofreni. Av resultatet framkom det att erfarenheterna är svåra och påverkar många olika delar i patienters liv.
	5.2.1 En känsla av att förlora sitt liv

	Resultatet visade i flera studier att patienter med schizofreni hade erfarenheter av diskriminering i flera olika kontexter och ofta upplever förvirring kring orsaker till sitt tillstånd. Där kan sjuksköterskan bidra med att undervisa och informera så...
	5.2.2 Hotade relationer

	Resultatet visade att patienter med schizofreni värdesätter relationer högt men att relationerna ofta var problematiska vilket resulterade i isolering och utanförskap. Sysselsättningar bidrog till att patienter kände en högre självständighet och fick...
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