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Tabu	- Skam	- Skuld

Att	må	dåligt Svårt	att	be	
om	hjälp

Svårt	att	
erbjuda	hjälp

Sjukvården	
motverkar	

inställningen!



I	somatisk	vård

• Om	detta	hade	varit	
en	livshotande	
somatisk	sjukdom…
• Kontinuerlig	
information
• Läkarkontakt	varje	dag

• T	ex	hjärtinfarkt



Vilka	rutiner	har	ni?

När	får	anhöriga	
vara	med?

När	frågar	ni	
patienten	om	de	
vill	att	en	anhörig	
ska	vara	med?

I	vilka	fall	är	det	
”olämpligt”	att	

anhöriga	ska	vara	
involverade?



Exempelmodell
Förälder	till	barn	som	mår	psykiskt	dåligt



Att	vara	förälder

• Uppgiften:	att	ge	trygghet,	kärlek,	
respekt
• ”Skapa”	en	harmonisk	individ



Att	vara	förälder

• Översvallande	kärlek
• Mitt	barn	– det	mest	
fantastiska	av	alla!



Om	barnet	mår	dåligt

Om	barnet	mår	
dåligt	=	

misslyckande!!

Ifrågasättande	av	
min	kompetens	
som	förälder

Ifrågasättande	av	
mig	som	person Skuldkänslor!



Mitt	barn	mår	dåligt!

Hyperkänslig Tänker	på	det	
väldigt	mycket Ältar

Sömnproblem Överreagerar Rädsla!



Mitt	barn	mår	dåligt

Katastroftankar
Tänk	om	mitt	
barn	aldrig	blir	

friskt

Tänk	om	mitt	
barn	dör



Mitt	barn	vill	dö

Vad	ska	jag	
göra?

Vad	har	jag	
gjort	för	fel?

Jag	är	
misslyckad!

Hjälp	mitt	
barn!

Hjälp mig att
hjälpa mitt	

barn!



Det ska gå långt innan…

Jag	klarar inte
detta själv!

Jag	räcker
inte till!

Jag	
behöver
hjälp!



Min	närstående	vill	dö!

=	kris!
Hur	reagerar	
en	person	i	

kris?



Kris

1.	Chock	(timmar till	dygn)	– akut
kris
• När man	får beskedet om	eller inser att
personen mår väldigt dåligt.	

• Inre kaos.
• Man	har svårt att förstå.	Ingen	erfarenhet
– kan inte se	konsekvenserna.

• Svårt att ta	in	information!



Kris

2.	Reaktion (månader)	– akut
kris
• Börjar inse.	Lever	dag	för dag.	Det
förflutna bleknar eftersom allt handlar
om	nuet.	Svårt att tänka framåt.

• Nedstämd.	Koncentrationssvårigheter.	
Minnessvårigheter.	Sömnproblem.	Dålig
aptit.	Irritabilitet.



Den	nära	anhörige	du	möter	är	i	kris!

Osäkerhet,	oro
Känsla av

otillräcklighet,	
hjälplöshet

Sömnsvårigheter,	
koncentrationssv

årigheter

Konsekvenser för
familj,	arbete,	
socialt liv



I	vården

Anhörig och 
patient Du?



Hur	ska	man	göra	då?

Lyssna

1
Bekräfta

2
Inhämta
information	
regelbundet

3
Ge information	
regelbundet

4



PATIENT

PERSONAL
ANHÖRIG

Vi är ett 
team!



Hur	frågar	du?

Vill	du	ha	
någon	med	

dig?

Vem	vill	du	ha	
med	dig?



Anhöriga	är	ett	viktigt	redskap!

De	har	värdefull	
information.	De	tillbringar	
ofta	mer	tid	med	personen	

och	har	längre	tids	
erfarenhet	– referenser.	

Kan se	nyanser och det
som avviker.
Inte bara	en

ögonblicksbild.



Information	är	trygghet

Trygghet är så viktigt när man	
mår dåligt

”Ledstång i mörkret”

Förutsägbarhet

Hopp



Oro	hos	anhörig

Misstro	mot	
vården

Personen	blir	
osäker	på	om	
hen	kan	få	hjälp

Sämre	mående



Lugn	anhörig

Förtroende	för	
vården

Personen	får	
hopp

Bättre	mående



När	det	är	jobbigt	kan	den	anhörige:

Påminna om	hur
den	långsiktiga
planen ser ut

Påminna om	vad
som sas vid	det

senaste mötet om	
t	ex	biverkningar

Stötta på ett
konstruktivt sätt istället
för att vidmakthålla
undvikande och flykt

Upptäcka om	
något inte följer
den	förväntade
utvecklingen

Kontakta
vården vid	
behov

Ge	hopp!



Anhöriga	behöver	stöd	för	att	orka

Att	under	lång	tid	
ha	en	älskad	

anhörig	som	mår	
dåligt	är	tungt

Stöd	i	att	hjälpa	sig	
själv	igenom	den	
här	perioden

Syrgasmasken	på	
sig	själv	först



Att	fundera	på…

• Vad	bär	du	själv	med	dig	som	kan	påverka	din	
bild	och	dina	tankar	kring	patienten	och	de	
anhöriga	du	möter?

Anhörig 
+ patient



Vad	har	du	själv	i	din	
ryggsäck?

• Trauman?	Separationer?	Mobbing?	
Sexuella	övergrepp?	Svek?
• Förebilder	bland	vuxna
• Föräldrabilden
• Trygg/otrygg	anknytning
• Depressioner	eller	andra	kriser



Anhöriga	är	
olika
- Men	alla	behöver	
information!

Blyga,	osäkra En	del	vill	inte	
vara	till	besvär

Framåt,	
aggressiva

En	del	hör	av	
sig	hela	tiden	



”Jobbiga	
anhöriga”

Lägger	sig	i Ifrågasätter

”borderlinevarning” ”han	dricker	säkert”

”inte	så	konstigt	att	
barnet	mår	dåligt…”

Vi	är	snabba	att	dra	
slutsatser	och	sätta	
etiketter…



Vad	väcker	det	hos	dig?

• Känner	du	dig	ifrågasatt?
• Känslor:	Ilska,	sympati,	sorg,	rädsla?
• Tankar?



Hur	bemöter	du	anhöriga?
Negativt - Fördomar Öppenhet – Respekt 
Han har inte hört av sig 
en enda gång!

Den här personen 
kanske själv mår dåligt 
och behöver stöd.

Jag har faktiskt inte tid 
att prata med honom.

Vad skönt att hon vill ge 
och ta emot 
information.                                                                                            

Å vilken jobbig typ! Det här var en 
engagerad anhörig!



Vad	beror	anhörigas
negativa	upplevelse	på?

De	är	i	akut	kris	–
upprepa	

informationen!

Suicidnära	personer	
väcker	känslor	hos	

personalen	-
avståndstagande

Om	patienten	
kommer	åter	=	
misslyckande	för	

vården

Struktur	och	
organisation	i	
sjukvården

Bemanning	



Hur	ser	strukturen	ut	hos	er?

•Anhörigstöd?	Remiss?
•Föräldrastöd	på	
BUP/Ungdomsmottagningen?



Föräldrars	
upplevelse	av	
stöd	från	
vården



Vad	fick	ni	för	
stöd	från	
vården	före	
självmordet

”INGEN	ALLS!!”

”Ingen	alls!	Det	talades	
på	sjukhuset	om	att	

föräldrar	så	
småningom	skulle	få	en	

sorts	utbildning.”



Vad	fick	ni	för	
stöd	från	
vården	före	
självmordet

”Här brast vården verkligen,	tycker jag.	
Vården förmedlade inte att han var
suicidnära under	perioder då han var
det utifrån journalen.	I	journalen
beskrivs också hur vår pojke ibland
befann sig	i ett tillstånd som enligt

honom själv var kopplat till	
självmordsrisk,	som man	inte berättade
för oss om. Från vården gavs endast
lugnande besked.	Därmed var vi	inte
heller så vaksamma som vi	borde ha	
varit,	våra möjligheter att skydda vår

pojke försämrades därför.”



Stöd	från	vården	före

”Det hade	underlättat
om	BUP	hade	lyssnat på
mig och inte bara	ansett

mig som en hispig
morsa”

”Det som jag	fick uppleva
under	tiden när min	son	var i
psykos var en mardröm.	

Ingen	lyssnade mig när jag	
ringde och bönade att han

behöver hjälp.”

”När hon	fyllde 18	
år så förlorade jag	
insynen i hennes

liv.”



Hur	bra	hjälp	tycker	du	att	ni	fick	från	vården?

”Vet	ej,	vi	var	inte	
involverade,	vår	son	var	
myndig	och	ville	inte	

släppa	in	oss.”

”Den	behandling	han	
fick	på	BUP	är	jag	

övertygad	om	bidrog	
starkt	till	han	tog	sitt	liv.”

”Den	vården	han	fick	var	
mer	eller	mindre	

förvaring	långa	perioder	
med	inläggning	på	

sjukhuset.”



Röster

”Den	största bristen var att
jag	upplevde dem som

väldigt negativa,	
skuldbeläggande och att de	
inte gav några konkreta råd.											

“En mer hoppingivande
inställning och mer konkret

arbetsmetod skulle vi	
behövt.	”



Enstaka	
positiv	

kommentar

”På	den	slutna	avdelningen	var	jag	med	i	
matchen	hela	tiden.	Jag	fick	information	
om	vad	som	hände	med	min	son	och	jag	
var	med	på	nätverksträffar.	Jag	
informerade	dem	om	våra	samtal	och	hur	
jag	uppfattade	min	son.	Det	var	en	dialog.	
När	han	skrevs	ut	för	öppenvårdsinsatser	
var	jag	också	med	och	jag	fick	en	god	
kontakt	med	personalen	där	han	bodde.”



Samarbete	med	anhöriga	=	
del	av	behandlingen	av	

patienten



Den	som	
mår	dåligt

AnhörigVårdpersonal



Den	som	
mår	dåligt

AnhörigInformationVårdpersonalStöd

Stöd



Vid	suicidrisk

Agera	respektfullt	men	
kraftfullt	vid	

suicidtankar/planer/försök

Personen	ifråga	är	
”dödssjuk”

Samarbete	med	anhörig	
kan	vara	livräddande!

Vid	suicidalitet MÅSTE	
en	anhörig	informeras	
(förklara	att	du	måste	
berätta	och	varför)



Hur	ska	man	göra	då?

Lyssna

1
Bekräfta

2
Inhämta
information	
regelbundet

3
Ge information	
regelbundet

4



Men	
sekretessen	

då?



1.	Lyssna

Omedelbart	
bemötande	av	

anhörig
Ögonkontakt

Ta	dig	tid	(du	
vinner	tid	i	
längden)

Per	telefon Regelbundna	
möten

T	ex	i	samband	
med	möten	

med	patienten



1.	Lyssna

Öppet	och	fördomsfritt:

Om	du	finner	brister	i	
färdigheter	eller	beteenden	

hos	anhöriga	som	inte	
gynnar	patienten	är	det	där	

hjälpen	ska	sättas	in



2.	Bekräfta

”Jag	förstår att du	
känner att detta är

jättejobbigt”

”Jag	förstår	att	du	
känner	dig	osäker”

Ta	fasta	på	det	
som	fungerar	och	
förstärk	varje	litet	
steg	i	rätt	riktning



3.	Inhämta	information

Regelbundet

Närstående ser
kanske patienten
varje dag,	du	mer

sällan



3.	Inhämta	information

Mat? Arbete? Sömn?

Aktivitet? Vänner? Destruktivt	
beteende?



4.	Ge information	till	
anhöriga



4.	Information	ger	
trygghet
• Om	man	inte	vet	=	
osäkerhet,	misstro
• En	trygg	anhörig	=	ger	en	
tryggare	patient



4.	Ge	information	regelbundet

Vad	har	du	för	roll?	
(kommer	du	att	vara	
med	även	sen,	eller	

bara	nu)

Utredningsgång	
(delmoment,	tidsplan)

Remissförfarande	(var,	
väntetid,	vem)

Information	om	
diagnos	– och	vad	det	

innebär
Behandlingsalternativ



4.	Information/råd

Hur	hanterar	
anhörig	ett	
ångestanfall?

Hur	hanterar	
anhörig	

självskadande?

Hur	gör	man	om	
den	anhörige	inte	
vill	ha	kontakt?

När	ska	anhörig	
kontakta	psyk?	På	

vilket	sätt?

Konkret	vårdplan,	
gärna	även	
skriftligt.



4.	Informationen

Anhöriga	är	i	kris	
och	kommer	inte	
att	minnas	allt	du	
säger	– upprepa!

Sitt	ned	avskilt	och	
ha	fokuserad	tid

Ha	gott	om	tid	
första	gången

Det behöver inte
vara lång tid vid	
uppföljningarna
(10-15	min)

Planera (och delge)	
regelbundna

möten från början



Den	som	
mår	dåligt

AnhörigInformationVårdpersonalStöd

Stöd



När	det	värsta	har	hänt…

• Anhöriga	måste	få	stöd
• Följ	upp	
• Upprepade	gånger

• Riskgrupp	för	psykisk	ohälsa,	sjukskrivning,	
utmattning	och	självmord
• Rutiner	för	efterlevande!



Sammanfattning

Lyssna

1
Bekräfta

2
Inhämta
information	
regelbundet

3
Ge information	
regelbundet

4



Tillsammans kan vi	
rädda liv!

ludmilla@kbtdittliv.se



Till Ungdomar som mår dåligt 
och vuxna som vill ha en modell 
för hur man kan prata. 189 kr

Till Ungdomar (och vuxna) 
om acceptans, medveten 
närvaro och validering. 159 kr 

Böcker	som	kan	rädda	liv


