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Sammanfattning 
Bakgrund: Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på 

neonatalavdelningar i Sverige. Tidigare vårdades barn på neonatalavdelningar i öppen 

sal där flera nyfödda barn vårdades tillsammans. För att barnsjuksköterskan ska kunna 

ge patientsäker och god familjecentrerad vård samt erhålla god arbetsmiljö är det av 

vikt att undersöka barnsjuksköterskans erfarenhet av att arbeta i familjerum. Syfte: 

Syftet var att belysa barnsjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med familjecentrerad 

vård i familjerum på neonatalavdelning. Metod: Studien genomfördes som 

litteraturstudie med systematisk sökning och granskning och bygger på nio 

vetenskapliga artiklar. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes, och innehållet 

analyserades sedan i enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry metod. Resultat: 

Barnsjuksköterskor upplevde att arbete i familjerum främjade familjecentrerad vård. 

Barnsjuksköterskor upplevde sämre arbetsmiljö. Det var mycket ensamarbete och det 

kunde ge dem en känsla av isolering. De upplevde att deras tid inte räckte till och det 

ledde till stress och oro. Behov av fler barnsjuksköterskor var önskvärt för att 

bemanna det nya arbetssättet i familjerum. Konklusion: Arbete i familjerum är ett 

nytt arbetssätt för barnsjuksköterskor. Det tar tid att få in nya arbetsrutiner för att 

familjecentrerad vård i familjerum ska vara god och patientsäker, samtidigt som 

barnsjuksköterskan ska erhålla god arbetsmiljö. 
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Abstract 

Background: Family-centered care in family rooms is more common in Swedish 

neonatal care units nowadays. Infants were previously cared for in open bay, where 

multiple newborn children were cared for. In order for the pediatric nurse to be able to 

provide patient-safe and good family-centered care and obtain a good working 

environment, it is important to examine the pediatric nurse´s experience of working in 

family rooms. Aim: The aim of the study was to illustrate the experiences of pediatric 

nurses working with family-centered care in family rooms at a neonatal care unit. 

Method: The study was conducted as a literature review with systematic search and 

examination and builds upon nine scientific articles. The contents were reviewed 

according to the Bettany-Saltikov and McSherry method. Results: Pediatric nurses 

experienced that working in a family room promoted family-centered care. Pediatric 

nurses experienced a worsened work environment. A large part of the work was done 

alone, and it could give them a sense of isolation. They perceived that their time was 

no longer enough, and it led to stress and anxiety. Conclusion: Work in family rooms 

is a new way of working for pediatric nurses. It takes time getting used to the new 

operating procedures for family-centered care in family rooms to be good and patient 

safety, simultaneously to maintain a good work environment. 
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Inledning 

På 1970-talet inrättades neonatalavdelningar på svenska barnsjukhus. Föräldrar fick 

oftast inte vara med sina nyfödda barn under vårdtiden utan fick komma på bestämda 

besökstider och vanligtvis bara se sitt barn genom en glasruta. Först när barnet blev 

utskrivet från sjukhuset fick föräldrar ta hand om sitt barn (Jackson & Wigert, 2013). 

Familjecentrerad vård ges nuförtiden på de flesta neonatalavdelningar i Sverige med 

möjlighet för föräldrar att bo i familjerum med sitt barn dygnet runt (Jackson & 

Wigert, 2013). Det betyder att föräldrar är delaktiga i barnets omvårdnad dygnet runt 

med stöd av sjuksköterskor (Raiskila et al., 2017). Sjuksköterskans arbete i 

familjerum innebär att se till hela familjen och möta deras behov (van den Berg, 

Bäck, Hed & Edvardsson, 2017). Det visar sig i en studie av Toivonen, Lehtonen, 

Löyttyniemi och Axelin (2017) ingen ökning eller minskning av tid eller samspel i 

familjerum mellan sjuksköterska och barn. Däremot framkom att sjuksköterskan ger 

mer tid till relationen mellan sig och föräldrar (Toivonen et al., 2017). van den Berg et 

al. (2017) påtalar att arbetsmiljön med familjerum på neonatalavdelningen kan ge hög 

arbetsbelastning för sjuksköterskor och leda till känslomässig och mental utmattning. 

Schroeder och Pridham (2006) betonar att föräldrar och barnsjuksköterskor kan ha 

olika förväntningar på delaktighet vid barnets omvårdnad. Med tydliga 

avdelningsrutiner och mål kan sjuksköterskors kommunikation med föräldrar 

beträffande delaktighet förbättras (Schroeder & Pridham, 2006). Föräldrar ska erhålla 

god information om avdelningens arbetssätt och rutiner samt få stöd i att aktivt ta del i 

barnets omvårdnad (Schroeder & Pridham, 2006; UNICEF, 1989, artikel 24). 

 

Bakgrund 

Neonatalvård 

Under år 2017 föddes 115 416 levande barn i Sverige. Av dessa barn vårdades 9,4 %, 

riksgenomsnitt, på neonatalavdelningar (Svenskt neonatalt kvalitetsregister [SNQ], 

2018). De vanligaste orsakerna till inläggning på neonatalavdelning är prematuritet, 

andningsstörning och infektioner (Socialstyrelsen, 2013b). En normal graviditet varar 

i cirka 40 veckor. Sker förlossning före 37 fullgångna graviditetsveckor definieras 

barnet som prematurt och sker det före graviditetsvecka 28 definieras barnet som 

extremt prematur (Socialstyrelsen, 2014). I Sverige föds omkring 400 extremt 

prematura barn där runt 300 är levande födda barn (Socialstyrelsen, 2013a). 

Överlevnadschansen för de extremt prematura barnen förbättras ständigt och Sverige 

är ett av de länder som uppvisar den högsta överlevnaden i världen (Norman et al., 

2019). Vården av extremt prematura barn inriktar sig på att rädda liv och på att främja 

barnets långsiktiga hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2014). 
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Internationellt delas neonatalvården in i olika vårdnivåer där nivå ett vårdar barn 

födda från graviditetsvecka 35 eller senare, samt vård av fullgångna barn med olika 

sjukdomar. Nivå två vårdar barn födda från graviditetsvecka 32 eller senare och med 

en födelsevikt på minst 1500 gram. Nivå tre vårdar barn som föds innan 

graviditetsvecka 32 och/eller som har en födelsevikt under 1500 gram. Nivå fyra 

vårdar de extremt prematura barnen (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2018). SKL (2018) beskriver att den svenska neonatalvården delvis är 

nivåstrukturerad så att den mest avancerade vården koncentreras till ett fåtal sjukhus. 

Det saknas en tydlig och heltäckande definition av den svenska neonatalvårdens 

nivåer. De svenska neonatalavdelningarna vårdar barn utifrån vid vilken 

graviditetsvecka som barnet är fött (SKL, 2018). 

 

 

Familjecentrerad vård 

En högkvalitativ vård bör vara personcentrerad, utvecklingsstödjande och 

familjecentrerad (Socialstyrelsen, 2014). I mitten på 1990-talet infördes 

familjecentrerad vård inom neonatalvården, men fick först genomslag under 2000-

talet. Inom familjecentrerad vård definieras familj med en emotionell utgångspunkt 

och fokuserar på de känslomässiga band som finns mellan olika personer. Familjen 

utgörs av en självdefinierad grupp av personer som känner sig som en familj (Hartrick 

& Lindsey, 1995; Whall, 1986). Ett familjerum (Örtenstrand, 2015) på en 

neonatalavdelning är ett privat rum för familjer, där de har möjlighet att bo dygnet 

runt hos sina nyfödda barn. Det främjar föräldrarnas närvaro samt delaktighet i den 

dagliga omvårdnaden av det nyfödda barnet. På neonatalavdelningar med öppen sal 

bor flera nyfödda barn tillsammans (Örtenstrand, 2015). Föräldrar har ofta ett eget 

rum i närheten av den öppna salen, men föräldrar och barn är fysiskt åtskilda. Inne på 

den öppna salen finns det ingen plats för föräldrar att vila eller sova. Det resulterar i 

att föräldrarnas tid hos barnet blir begränsad (van Veenendaal, van der Schoor, 

Limpens, van Kempen, & van Goudoever, 2017).  

Barnsjuksköterskan ska ha kunskap angående betydelsen av god omvårdnad i 

samband med barnets och familjens upplevelser, önskningar och mål samt vårda 

utifrån ett barn- och familjecenterat förhållningssätt (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Familjecentrerad vård 

främjas när sjuksköterskan ger tid och information till föräldrarna. Föräldrar upplever 

då att de är sedda och delaktiga i vad som sker med deras nyfödda barn. När föräldrar 

känner sig delaktiga främjas anknytningen till barnet (Wigert, Johansson, Berg & 

Hellström, 2006).  

Arbetssättet med familjecentrerad vård innebär en utveckling av sjuksköterskans 

förhållningssätt och relationen till barnet och familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 
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2012). Förtroendefull kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar är viktig för 

att skapa delaktighet. Vid brist på kommunikation kan det leda till att föräldrarna 

funderar på vad vårdpersonalen gör med deras barn när de inte är närvarande (Wigert 

et al., 2006). En familjecentrerad vård är viktig för god anknytning mellan barn och 

föräldrar. En god anknytning får föräldrar att känna sig trygga i sin föräldraroll 

(Montirosso et al., 2012). 

 

 

Anknytningteori 

Anknytningsteorin (Bowlby, 1989) utvecklades av John Bowlby på 1950-talet. 

Anknytning innebär att människan redan från födseln är genetiskt förprogrammerad 

till att under sitt första levnadsår knyta an till en eller ett par vårdare. Vårdarens 

viktigaste uppgift är att tillgodose barnets behov. När barnets behov blir tillgodosedda 

kommer barnet fortsättningsvis känna igen sin vårdare och knyta an till denne. 

Anknytning har stor betydelse för människans utveckling och vid eventuella 

separationer, vanvård eller försummelse tidigt i livet kan det ge konsekvenser för 

människans fortsatta utveckling (Bowlby, 1989). 

 

 

Kangaroo Mother Care (KMC) 

KMC presenterades år 1983 i Bogotá, Colombia, där den utvecklades som ett 

alternativ till kuvösvård för de prematura barnen (World Health Organisation [WHO], 

2003). KMC innebär långvarig, kontinuerlig hudkontakt mellan förälder och barn i 

syfte att stödja tidig anknytning och stärka föräldraidentiteten (Norén, Nyqvist, 

Rubertsson & Blomqvist, 2018). Det framkommer i en studie av Edéll-Gustafsson, 

Angelhoff, Johansson, Karlsson och Mörelius (2014) att det är viktigt för föräldrar att 

få vara tillsammans med sitt nyfödda barn på neonatalavdelningen. När de är 

tillsammans slappnar de av och tar bättre hand om sitt nyfödda barn och sig själva. 

Vård med KMC uppfattas som en stressreducerande faktor som främjar avkoppling 

och sömn hos föräldrarna (Edéll-Gustafsson et al., 2014). Det visar sig att den 

viktigaste faktorn för KMC med barnet är att föräldrar har möjlighet att sova över på 

den neonatala intensivvårdsavdelningen (NIVA) (Raiskila et al., 2017). 

 

 

Barnets rättigheter 

Familjecentrerad vård i familjerum främjar anknytning och det nyfödda barnets hälsa 

och välmående då de har sina föräldrar hos sig. Med lågt föräldraansvar med 

begränsad närvaro hos det nyfödda barnet finns det risk för låg stimulans och 

svårigheter med anknytning (Kuhn et al., 2018). Förenta nationernas (FN) konvention 

om barnets rättigheter kommer bli svensk lag och föreslås träda i kraft 1 januari år 

2020 (Regeringskansliet, 2018). Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ska 
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hjälpa barnet att få sina rättigheter tillgodosedda. Så långt det är möjligt ska inte barn 

skiljas från sina föräldrar, utom endast när det är nödvändigt för barnets bästa 

(UNICEF, 1989). 

 

 

Patientövervakning 

På neonatalavdelningar används patientövervakning kontinuerligt på de flesta barnen. 

Detta för att akut identifiera och hantera fysiologiska avvikelser hos sjuka nyfödda 

barn (van Pul, van de Mortel, van de Bogaart, Mohns & Andriessen, 2015). De 

vanligast övervakade fysiologiska variablerna hos sjuka nyfödda barn är 

hjärtfrekvens, respirationsfrekvens, arteriellt blodtryck, syremättnad, transkutana 

syre- och koldioxidnivåer, temperatur samt ventilatorrelaterade variabler (Johnson, 

Hagadorn & Sink, 2017; van Pul et al., 2015). Det finns två nivåer av brådskande 

larm. Röda larm representerar akuta fysiologiska avvikelser relaterade till livshotande 

situationer. Gula larm är inte livshotande men larmar när barnets värden kommer 

utanför förutbestämda gränser (van Pul et al., 2015). Larmkedjan utgörs av att 

patientmonitorn i familjerummet kommunicerar vidare till en centralmonitor vilket 

gör att larm identifieras av vårdpersonal i ett annat rum (van Pul et al., 2015). Genom 

ett trådlöst lokalnätverk finns det möjlighet att skicka larm till en central server vidare 

till sjuksköterskans handenhet. Om den första sjuksköterskan inte bekräftar larmet 

skickas det vidare till en kollegas handenhet (van Pul et al., 2015).  

Ett stort antal övervakningar som genererar larm skapar en bullrig arbetsmiljö som 

kan resultera i larmtrötthet hos vårdpersonal. Problemet med larmtrötthet är relaterat 

till dilemmat att inte vilja missa några viktiga larm och samtidigt sätta gränsvärden för 

att slippa icke relevanta larm (van Pul et al., 2015). Vårdpersonal med larmtrötthet är 

mer benägna att ignorera larm eller ha problem med att skilja mellan olika larm, vilket 

kan leda till fördröjd behandling och patientskada (Jones, 2014). 

 

 

Arbetsmiljö 

Barnsjuksköterskan ska verka för fysisk, psykisk och socialt ålders- och 

individanpassad miljö med respekt för barnets integritet (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskans arbete i 

familjerum ska främja barnets hälsa (Raiskila et al., 2017).  

WHO:s definition på arbetsmiljö lyder: Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning 

på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer 

som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen (WHO, 

n.d.). Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) antogs av riksdagen år 1977. Syftet 

med AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god 
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arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet 

mot en bättre arbetsmiljö. Samtidigt säger lagen att arbetsgivare och anställda ska 

samarbeta för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt (SFS 1977:1160). 

Arbetsmiljöverket (2018) är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att 

mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. 

 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Ansvar och vårdande kommunikation 

Litteraturstudien utgick från de vårdvetenskapliga begreppen; ansvar och vårdande 

kommunikation (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Barnsjuksköterskan har ett 

ansvar att arbeta i team med barnet och familjen för ökad patientsäkerhet. Dessutom 

ska barnsjuksköterskan utifrån gällande lagar, författningar och föreskrifter vara 

ansvariga för den medicintekniska utrustningen och dess handhavande. Det åligger 

barnsjuksköterskan att identifiera risker och bedriva vårdutveckling samt att skapa 

förbättringar så barnet inte utsätts för vårdskador (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). På 1900-talet gavs 

begreppet ansvar en moralisk och etisk betydelse. En betydelse av mera individuell 

karaktär, att människan ska redogöra och/eller stå till svars för sina handlingar. 

Sjuksköterskan har ansvar att välja goda omvårdnadsåtgärder för patienten 

(Wallinvirta, 2017). Barnsjuksköterskan har ansvar att främja hälsa och förebygga 

ohälsa hos barnet. Det ingår även i barnsjuksköterskans profession att delge 

information samt bemöta hela familjen med respekt (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Vid familjecentrerad vård är föräldrarna som mest delaktiga i sitt barns vård när de 

ges möjlighet att ha en öppen och ärlig kommunikation med vårdpersonalen (Wiegert, 

2008). Vårdande kommunikation är viktigt för att lindra lidande och att vara den 

lyssnande för att stärka människan i sin situation (Fredriksson, 2017). Genom 

kommunikation erhålls nya perspektiv på gemenskap, samspel och livet. Människans 

förmåga och vilja att kommunicera är en av de viktigaste förutsättningarna för att 

förstå vad någon annan vill förmedla (Fredriksson, 2017). Begreppet lyssna har ett 

starkt samband med att se, inse, uppfatta och beakta. När den som vill berätta något 

har tilltalat en person har en inbjudan givits till ett delande av det som är meningsfullt 

för den som berättar. Ansvaret att lyssna ligger uteslutande på den tilltalade, eftersom 

ingen annan kan ersätta denne så att säga förste person (Koskinen, 2017). Det lilla 

barnet kommunicerar genom sitt kroppsspråk (Kleberg, 2013). Vid samspel kan 

barnet kommunicera genom att bland annat sluta ögonen, vända bort blicken, sträcka 

ut extremiteter. Kommunikation med det lilla barnet kan vara att inför omvårdnad 

prata lite tyst och hålla om barnet med en hand för att det ska anpassa sig och vakna 
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lugnt. Stress hos barnet kan visa sig genom beteenden som andningspauser, 

färgskiftningar, grimaser, hicka, spänd eller slapp tonus (Kleberg, 2013). 

 

 

Problemformulering 

Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på neonatalavdelningar i 

Sverige. Det finns studier som belyser hur föräldrarna upplever denna vårdform, 

däremot finns det mindre forskning utifrån barnsjuksköterskans perspektiv. Det är av 

vikt att undersöka barnsjuksköterskans erfarenhet av arbete i familjerum för att erhålla 

god arbetsmiljö och samtidigt ge patientsäker och god familjecentrerad vård. 

 

 

Syfte 

Syftet var att belysa barnsjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med familjecentrerad 

vård i familjerum på neonatalavdelning. 

 

 

Metod  

Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie med systematisk sökning och 

granskning. Allwood (2012) har beskrivit fördelar med att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa artiklar, mixad metod, för att på så sätt belysa olika dimensioner av ett 

fenomen och därigenom ge en mer komplett förståelse av problemet (Allwood, 2012). 

 

 

Urval 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att kunna studera ämnet ur 

olika perspektiv (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Litteraturstudien innefattade 

ett systematiskt urval och sökningen presenterades i ett flödesschema, preferred 

reporting items for systematic reviews and meta- analysis (PRISMA), för att 

tydliggöra sökningen (se bilaga 2). För att definiera syftet med studien användes 

strukturen; Population, Exposure, Outcome (PEO, Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Population som inkluderades var barnsjuksköterskor och sjuksköterskor. 

Exposure var att undersöka erfarenhet och upplevelse av familjecentrerad vård i 

familjerum. Outcome var att finna vilka för- och nackdelar barnsjuksköterskan 

upplevde vid familjecentrerad vård i familjerum på en neonatalavdelning (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Artikelsökningen med inkusionskriterier och 

exklusionskriterier har utgått från PEO. Urvalet begränsades till att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska och inte vara publicerade före år 2014. Vidare skulle 



 

7 

 

artiklarna vara skrivna utifrån omvårdnadsperspektivet och vara vetenskapligt 

utformade (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Inkluderade artiklar belyser 

barnsjuksköterskans erfarenhet av att arbeta i familjerum, med familjecentrerad vård, 

på en neonatalavdelning. Litteraturstudier exkluderades. 

 

 

Tabell 1. Inklusion- och exklusionskriterier. 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

P Barnsjuksköterskor och 

sjuksköterskor. 

Föräldrar 

E Erfarenheter och upplevelser av 

familjecentrerad vård i 

familjerum. 

Erfarenheter och upplevelser av 

familjecentrerad vård i öppen sal. 

O För- och nackdelar 

barnsjuksköterskan upplever vid 

arbete med familjecentrerad vård i 

familjerum på en 

neonatalavdelning. 

Föräldrars upplevelse av 

familjecentrerad vård i familjerum på 

neonatalavdelning. 

 

 

 

Vid sökningen har titel och abstrakt lästs enskilt i alla relevanta artiklar för att avgöra 

om de kan svara på syftet för litteraturstudien (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

De artiklar som inte var skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv utan ur 

föräldraperspektiv exkluderades. Vissa artiklar exkluderades då de beskrev arbetet på 

barnavdelningar eller hjärtbarnavdelningar. De artiklar som belyste sjuksköterskors 

erfarenhet av att arbeta med familjecentrerad vård på familjerum på både 

barnavdelningar och neonatalavdelningar inkluderades. I litteraturstudien 

inkluderades då endast det resultat som beskrev sjuksköterskors arbete på en 

neonatalavdelning. Antalet träffar blev 104 artiklar varav 28 artiklar var dubbletter 

och 46 artiklar exkluderades på grund av titeln. Av resterande 30 artiklar 

exkluderades 13 artiklar vid läsning av abstrakt. Därefter lästes 17 artiklar i sin helhet 

där nio artiklar valdes ut, granskades och inkluderades i litteraturstudien. Av dessa nio 

artiklar var två artiklar mixad metod, två kvalitativ metod resterande fem artiklar var 

kvantitativ metod. 

 

 

Datainsamling 

Datainsamling inleddes med en pilotsökning för att se att det fanns tillräckligt med 

relevant material. Den systematiska sökningen gjordes i databaserna Scopus, PubMed 

och CINAHL då de är inriktade mot omvårdnad och hälsovetenskap. Även manuell 

sökning har utförts samt att olika artiklars referenslistor har lästs för att finna 
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ytterligare artiklar som var relevanta för litteraturstudien (Bettany-Saltikov och 

McSherry, 2016). Sökningen begränsades till att vara publicerade år 2014-2019 och 

att de var skrivna på engelska. 

Metoder som trunkering (*) och booleska operatörer har använts (Karlsson 2012). 

Trunkering används för att söka på alla sökord som har samma rot samtidigt eller för 

att få med olika stavning på ett sökord. Booleska operatörer AND, OR och NOT 

används för att söka på artiklar med fler än ett sökord. När två sökord läggs ihop med 

AND måste båda sökorden finnas med i sökträffen. Vid sökning med den booleska 

operatören OR behöver endast ett av sökorden finnas med i träffen. Vid sökning med 

NOT kan ett sökord som definitivt inte beskriver studien läggas till (Karlsson 2012).  

Vid sökningar användes i databasen Scopus ämnesord, i PubMed MeSHtermer och i 

databasen CINAHL användes Cinahl Headings. Gemensamma ämnesord som 

användes i alla tre databaserna var; Nurs*, Neonatal, Family centred care, Family 

centered care, Single family room, och Private room (se bilaga 1). I databasen Scopus 

och CINAHL användes de booleska operatörerna AND och OR och i PubMed 

användes den booleska operatören AND (se bilaga 1). 

Sökningen i Scopus resulterade 46 träffar. Av dessa lästes 24 artiklars abstrakt medan 

15 lästes i sin helhet. Sex artiklar granskades och inkluderades i resultatet. I PubMed 

gav sökningen 38 träffar. Av dessa var 12 artiklar dubbletter från databasen Scopus. 

Fyra abstrakt lästes, en artikel lästes i sin helhet. En artikel hittades även via manuell 

sökning efter att ha funnit den i annan artikels referenslista. Slutligen var det två 

artiklar som granskades och inkluderades i resultatet från PubMed. Sökresultatet i 

CINAHL gav 19 träffar. Av dessa var 14 dubbletter. Två abstrakt lästes, en artikel 

lästes i sin helhet. En artikel granskades och inkluderades i resultatet. Totalt 

resulterade sökningarna i nio artiklar som var relevanta mot syftet och ingår i 

litteraturstudien. 

 

 

Dataanalys  

Relevanta artiklar plockades fram i fulltext och lästes för att undersöka om de svarade 

upp till syftet. De artiklar som svarade upp mot syftet kvalitetsgranskades enligt 

granskningsmallar från statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

för att bedöma deras vetenskapliga kvalitet och användbarhet för studien (SBU, 

2017). Av studiekvaliteten på de kvalitativa artiklarna bedömdes en som hög kvalitet 

och en som medelhög kvalitet. Alla fem kvantitativa artiklar bedömdes ha en låg risk 

för selektionsbias, som innebär ett urvalsfel orsakat av att icke tillåtna urval gjorts då 

deltagare fördelats mellan grupperna i en studie. Artiklarna med mixad metod 
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bedömdes båda ha hög kvalitet med låg risk för selektionsbias. Därefter 

sammanställdes artiklarna i en artikelöversikt (se bilaga 3) (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). 

Artiklar som valts ut till litteraturstudien har bearbetats utifrån flera steg (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Analysen utgick från metoden innehållsanalys. De valda 

artiklarna har lästs enskilt flera gånger och det resultat som svarar mot syftet har 

plockats ut. Resultatet diskuterades gemensamt och nästa steg var att finna likheter 

och skillnader i de olika studiernas resultat. Detta genom att finna meningsbärande 

enheter som svarade an mot litteraturstudiens syfte för att sedan kondensera dem. 

Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna och sorterades in i subkategorier 

utifrån kodernas skillnader och likheter (tabell 2). På liknande sätt kom tre 

huvudkategorier fram (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter med kodning 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

Från att 

barnsjuksköterskan 

varit barnets 

vårdare till att låta 

föräldrarna vara den 

primära 

vårdgivaren. 

Att låta 

föräldrarna vara 

barnets primära 

vårdgivare. 

Föräldrarna 

vara 

vårdgivare. 

Föräldrars 

delaktighet 

Att främja 

familjecentrerad 

vård i familjerum 

Familjens närvaro 

gjorde det möjligt 

för sjuksköterskor 

att lära känna 

familjer bättre, 

deras förståelse för 

barnets medicinska 

tillstånd och 

omvårdnadsbehov. 

Att lära känna 

familjerna och få 

insyn i deras 

förståelse för 

barnets 

medicinska 

tillstånd och 

omvårdnadsbehov.  

 

Relation till 

familjerna och 

förstå deras 

behov. 

Kommunikation 

med föräldrar 

 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Dessa etiska koder är enligt 

International Council of Nurses (ICN) en vägledning till att handla i 

överenskommelse med sociala värderingar och behov (ICN, 2017). Medicinsk 

forsknings främsta syfte är att skapa ny kunskap. Trots att det är målet får det aldrig 

gå före forskningsdeltagarnas rättigheter och intressen. Varje deltagare måste få 

tillräcklig information om syfte, metod, förväntade fördelar och potentiella risker med 
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studien (Helsingforsdeklarationen, 2013). Ersättningsbeloppet för att delta i en studie 

ska inte vara så hög så att deltagaren samtycker till att delta i forskningen på grund av 

ekonomiska behov. Alla ersättningar för att delta i en studie bör godkännas av etiska 

granskningskommittéer (Council for International Organizations of Medical, 

[CIOMS], 2002). Alla inkluderade artiklarna i litteraturstudien är peer review. Peer 

review innebär fackgranskning eller kollegial granskning av en studie och är vad som 

gör forskning till forskning. Det måste kritiskt granskas utifrån metodologiska och 

källkritiska aspekter för att uppfylla vetenskapliga krav (Codex, 2019). Sju 

inkluderade artiklar är godkända av en etisk kommitté. Resterande två artiklar är 

godkända av en institutionell granskningskommitté. 

Förförståelsen inför studien var att arbeta på en neonatalavdelning med 

familjecentrerad vård i familjerum. För att minimera risken för feltolkningar lästes 

artiklarna enskilt först för att sedan jämföra resultaten tillsammans (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Förförståelse med personliga värderingar och erfarenheter har 

diskuterats för att öka medvetenheten om hur den indirekt skulle kunna påverka 

resultatet av studien. All data och de resultat som var relevanta för syftet 

presenterades även då artiklar motsade varandra och inte stödde personliga åsikter 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

 

 

Resultat 

Dataanalysen resulterade i tre huvudkategorier; Att främja familjecentrerad vård i 

familjerum, Förändrad arbetsmiljö i familjerum och Arbetsrelaterad stress i 

familjerum. Det framkom även  subkategorier till varje huvudkategori (tabell 3).  

Tabell 3. Huvudkategorier med subkategorier 

 
 

  

Att främja 
familjecentrerad vård 

i familjerum

• Föräldrars delaktighet

• Kommunikation med 
föräldrar

Förändrad 
arbetsmiljö i      
familjerum

• Det nya arbetssättet

• Patientövervakning 
och larmtrötthet

Arbetsrelaterad 
stress i familjerum

• Isolering och brist på 
social interaktion

• Stress och oro 

• Upplevelse av 
otillräcklighet
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Att främja familjecentrerad vård i familjerum 

Föräldrars delaktighet 

Neonatalavdelningar har utvecklats olika långt med avseende på att ha övergått från 

att barnsjuksköterskor har varit barnets primära vårdare till att stödja och hjälpa 

föräldrar i omvårdnaden av barnet (Dykes, Thomson, Gardner, Hall Moran & 

Flacking, 2016; Jones, Peters, Rowe & Sheeran, 2016). Några av familjerummets 

fördelar var att familjen fick mer integritet, föräldrar kunde lära känna sitt barn på 

sina villkor och de fick ett privatliv (Coats et al., 2018; Watson DeLand, Gibbins, 

MacMillan & Robson, 2014). Barnsjuksköterskor uppgav att familjerum underlättade 

KMC och att det i sin tur främjade anknytning mellan föräldrar och barn (Jones et al., 

2016). I Dykes et al. (2016) uppgav barnsjuksköterskor att föräldrar i familjerum 

upplevde mindre stress, var mer avslappnade och anknöt bättre till sitt barn än i öppen 

sal. Barnsjuksköterskor upplevde att det blev mer naturligt för föräldrarna att vara 

delaktiga i barnets omvårdnad i familjerum (Coats et al., 2018; Jones et al., 2016; 

Watson et al., 2014). Enligt barnsjuksköterskor blev föräldrar mer självständiga och 

bekväma med att utföra omvårdnadsåtgärder på sitt barn. Föräldrar fick även tillbaka 

sin föräldraroll genom att de var delaktiga, och det gav dem ökad kontroll (Coats et 

al., 2018; Jones et al., 2016). Dessutom ökade tillfredsställelsen hos 

barnsjuksköterskor då de uppmärksammade att föräldrar blev mer involverade i sitt 

barns omvårdnad (Hogan, Jones & Saul, 2016). Barnsjuksköterskor i Jones et al. 

(2016) uppgav att föräldrar i familjerum deltog i barnets rond med läkare och 

barnsjuksköterska samt var delaktiga i de beslut som fattades. De var mer informerade 

om sina barns hälsa än föräldrar i öppen sal. Detta bidrog till att föräldrar fick stärkt 

självförtroende och var bättre förberedda inför utskrivning från neonatalavdelningen 

(Jones et al., 2016). I Lester et al. (2014) upplevde barnsjuksköterskor att familjerum 

gav en god familjecentrerad vård. Familjerum gjorde det lättare att stödja 

familjecentrerad vård eftersom miljön främjade föräldrars möjligheter att vara mer på 

avdelningen för att ta hand om sitt barn (Winner-Stoltz et al., 2018). 

Barnsjuksköterskor betonade i flera studier om vikten av bra förutsättningar till god 

familjecentrerad vård, förbättrad vårdkvalitet samt goda relationer med föräldrar i 

familjerum (Coats et al., 2018; Hogan et al., 2016; Jones et al., 2016; Lester et al., 

2014; Watson et al., 2014). 

 

 

Kommunikation med föräldrar 

Familjerum främjade enligt barnsjuksköterskor i Jones et al. (2016) familjecentrerad 

vård och samspelet mellan föräldrar och barnsjuksköterskor. Vid kommunikation var 

det viktigt att barnsjuksköterskor tog reda på om föräldrar hade mottagit, förstått och 

tagit in information (Jones et al., 2016). Genom regelbunden kommunikation fick 

barnsjuksköterskan en uppfattning om vad föräldrar hade för kunskap och förståelse i 

barnets medicinska tillstånd och omvårdnadsbehov (Coats et al., 2018; Jones et al., 
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2016). I familjerum kunde barnsjuksköterskor prata om känslig information med 

bibehållen sekretess. Det främjade öppen kommunikation mellan barnsjuksköterskor 

och föräldrar (Coats et al., 2018; Jones et al., 2016: Watson et al., 2014). 

Barnsjuksköterskor uppgav i Dykes et al. (2016) att det fanns barn från olika kulturer 

som vårdades på neonatalavdelningen. Vissa föräldrar önskade att hela deras släkt, 

som kusiner och farbröder, skulle kunna besöka det nyfödda barnet på familjerummet. 

Barnsjuksköterskor var noga med att informera föräldrar om att hela släkten inte 

kunde besöka det sjuka barnet i familjerummet och att det var för barnets hälsas skull 

(Dykes et al., 2016). 

 

 

Förändrad arbetsmiljö i familjerum 

Det nya arbetssättet 

Barnsjuksköterskor som arbetade på neonatalavdelningar med familjerum upplevde 

enligt Hogan et al. (2016), Lester et al. (2014) och Watson et al. (2014) en god 

arbetsmiljö och hög arbetsmoral. I Watson et al. (2014) framkom att familjerum gav 

lägre ljudnivå och bättre koncentrationsförmåga hos barnsjuksköterskorna. 

Barnsjuksköterskor upplevde lägre arbetsbelastning på familjerum än på öppen sal 

(Hogan et al., 2016). De hade mer tid till att bygga goda relationer med föräldrar och 

det i sin tur ledde till att de hade färre oroliga föräldrar samtidigt (Hogan et al., 2016). 

Barnsjuksköterskor upplevde även mindre övergripande stress och känslomässig 

utmattning (Hogan et al., 2016; Lester et al., 2014; Watson et al., 2014). I Hogan et al. 

(2016) framkom det att 9 av 29 barnsjuksköterskor upplevde att det nya arbetssättet 

med familjerum ökade arbetsbelastningen vilket minskade tiden för 

personalutbildning och att detta med tiden kunde öka utbrändhet (Hogan et al., 2016). 

Det påtalades att det fanns behov av fler barnsjuksköterskor för att bemanna det nya 

arbetssättet och att det var ett problem med att rekrytera barnsjuksköterskor. De var 

inte villiga att börja arbeta på neonatalavdelningarna för de löner som erbjöds (Dykes 

et al., 2016).  

Ett år efter att ha arbetat med det nya arbetssättet i familjerum, jämfört med öppen sal, 

upplevde barnsjuksköterskor i Watson et al. (2014) inga förändringar i att vara 

anställd i organisationen, teamarbete, arbetsstress, trötthet eller med förmågan att 

samspela med chefer, föräldrar och patienter. Det fanns inga förändringar i 

sjukskrivning, omsättning av personal eller personskada (Watson et al., 2014). 
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Patientövervakning och larmtrötthet 

I studien av Joshi, Mortel, Feijs, Andriessen och van Pul (2017) med observationer av 

videoinspelningar och enkäter visade det sig att barnsjuksköterskor upplevde att barn 

gav fler larm vid omvårdnadsåtgärder och larmljudet störde dem. Barnsjuksköterskor 

tystade dock sällan larmet före omvårdnad och ansåg inte att det var en stressfaktor 

när föräldrarna var närvarande. Trots detta visade det sig att ett betydande antal 

barnsjuksköterskor tenderade att tysta larm fortare om föräldrar befann sig i 

familjerummet (Joshi et al., 2017). Av 56 barnsjuksköterskor önskade 29 stycken att 

larm skulle gå till en annan barnsjuksköterskas handenhet för att kunna koncentrera 

sig väl medan de utförde andra omvårdnadsåtgärder (Joshi et al., 2017). 

Barnsjuksköterskor i Joshi et al. (2017) upplevde inte att larmtröttheten hade sänkts 

vid arbete i familjerum eller att de erhöll fler larm än vad de kunde hantera på ett 

arbetspass. Trots det svarade endast 12 barnsjuksköterskor av 56 stycken omedelbart 

på de röda larmen. Resterande uppgav att de trodde de röda larmen var relaterade till 

omvårdnad eller undersökningar (Joshi et al., 2017). Barnsjuksköterskor svarade 

vanligtvis inte på gula larm, då de uppfattade dessa som begränsad klinisk relevans. 

Trots detta ville barnsjuksköterskor ha kvar de gula larmen på handenheten (Joshi et 

al., 2017). Barnets sjukdomsbakgrund tillsammans med larmet avgjorde om 

barnsjuksköterskor skulle svara på barnets larm. Av 56 barnsjuksköterskor önskade 

52 stycken att parameterkurvorna kunde ses på handenheten för att följa barnets 

parametrar, istället för att gå sträckan bort till patientmonitorn eller centralmonitorn 

(Joshi et al., 2017). 

I Coats et al. (2018) fanns inte handenheter att tillgå för barnsjuksköterskorna. När 

barnsjuksköterskor övervakade flera familjerum samtidigt var det ett problem med att 

inte kunna se mer än ett barn åt gången. Dessutom kunde barnsjuksköterskor inte höra 

larm från barnet i familjerummet bredvid utan behövde gå fram och tillbaka mellan 

familjerummen. Barnsjuksköterskor kommenterade att de föräldrar som blev vana vid 

att ha en barnsjuksköterska hos sig protesterade när barnsjuksköterskan behövde 

lämna dem ensamma (Coats et al., 2018). 

 

 

Arbetsrelaterad stress i familjerum 

Isolering och brist på social interaktion 

Arbete i familjerum upplevde 7 barnsjuksköterskor av 29 stycken (Hogan et al., 2016) 

som isolerande och ensamarbete som gjorde det svårt att fördela arbetet. Isolering 

försvårade kommunikation mellan barnsjuksköterskor. Även den sociala interaktionen 

mellan vårdpersonal på neonatalavdelning med familjerum upplevdes som sämre än 

vid öppen sal. Barnsjuksköterskor beskrev att det kunde vara problematiskt att få 
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kontakt med sina kollegor och få insikt i vad som hände på avdelningen (Hogan et al., 

2016). Barnsjuksköterskorna beskrev att isolering och brist på interaktion kunde leda 

till minskad arbetsglädje. Av dessa sju barnsjuksköterskor som upplevde isolering i 

familjerum uppgav fem stycken emellertid att fördelar för barn och föräldrar på 

neonatalavdelningen med familjerum övervägde problemen med ökad isolering 

(Hogan et al., 2016). En annan fördel med familjerum var att familjerum minskade 

infektionsrisken och överflödiga stimuli hos barnet (Coats et al., 2018). 

Barnsjuksköterskor hade en uppfattning om att både föräldrar och vårdpersonal kände 

sig isolerade i familjerum och att det på grund av isoleringen var svårt att få hjälp av 

eller rådfråga andra barnsjuksköterskor vid behov (Coats et al., 2018). Det framkom 

att det var svårt med handledning av nyanställda barnsjuksköterskor på en 

neonatalavdelning med familjerum (Coats et al., 2018). För att kunna ge en god 

familjecentrerad vård i familjerum ansåg barnsjuksköterskor i Coats et al. (2018) att 

det med dess möjligheter och utmaningar krävs både nya arbetsrutiner och väl 

anpassade lokaler. Det var bra för föräldrarna att få vara hos sitt barn dygnet runt, 

men ibland upplevdes det av barnsjuksköterskan som svårarbetat (Coats et al., 2018). 

 

 

Stress och oro  

I Coats et al. (2018) beskrev barnsjuksköterskor att kunde vara distraherande och 

ansträngande ha föräldrar närvarande vid barnet 24 timmar om dygnet. Särskilt när 

föräldrar ställde många frågor medan barnsjuksköterskan var upptagen med att ta 

hand om deras sjuka barn. Föräldrars närvaro kunde innebära att de tog 

uppmärksamheten när barnsjuksköterskan behövde fokusera på barnet (Coats et al., 

2018). Barnsjuksköterskor upplevde även att det kunde vara svårt med 

överrapportering till nästa arbetsskift då föräldrar ständigt var närvarande på 

familjerummet. De kände sig observerade och kunde inte göra en fullständig rapport 

på familjerummet. Det innebar att det gick åt extra tid till att gå till ett avskilt rum för 

att rapportera (Coats et al., 2018).  

Det framkom i Coats et al. (2018) att barnsjuksköterskor ibland var oroliga för sin 

egen säkerhet när de var ensamma på familjerum med föräldrar som var upprörda, 

fientliga eller uppförde sig olämpligt. Eftersom ingen annan vårdpersonal var 

närvarande i rummet kände barnsjuksköterskor att de inte hade något annat val än 

hantera situationen själv även om de kände sig hotade (Coats et al., 2018). Ett 

problem som kunde uppstå när olika barnsjuksköterskor var ansvariga för 

omvårdnaden av barnet, var att föräldrar kunde föredra en barnsjuksköterskas 

omvårdnadsåtgärder. Föräldrar kunde bli aggressiva om inte de andra 

barnsjuksköterskorna gjorde som de önskade (Coats et al., 2018). Det visade sig att 

barnsjuksköterskor var mer osäkra i kontakten med föräldrar vid vård i familjerum 

jämfört med öppen sal (Winner-Stoltz et al., 2018). Tandberg et al. (2018) påvisade 
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att barnsjuksköterskor upplevde en känsla av att föräldrarna litade mindre på dem vid 

vård i familjerum än vid vård i öppen sal (Tandberg et al., 2018). 

Barnsjuksköterskor i Winner-Stoltz et al. (2018) rapporterade att efter tre månader 

med det nya arbetssättet i familjerum, hade deras arbetsrelaterade stress ökat. När 

undersökningen utfördes igen efter nio respektive 15 månader hade stressnivån 

sjunkit till den nivå som det var innan de påbörjade det nya arbetssättet (Winner-

Stoltz et al., 2018). 

 

 

Upplevelse av otillräcklighet 

Det upplevdes som en utmaning att dela tiden med ett flertal familjer i olika 

familjerum (Hogan et al., 2016; Jones et al., 2016). Barnsjuksköterskor upplevde 

ibland att de fastnade i ett familjerum vilket ibland gav en känsla av ge otillräcklig 

vård till ett annat barn. Ibland kunde det leda till en känsla av att ge otillräcklig vård 

och för lite tid till föräldrarna (Hogan et al., 2016; Jones et al., 2016). 

Barnsjuksköterskor ansåg också att det kunde vara svårt att hitta bra tillfällen att 

interagera med föräldrar vid korta besök på familjerummen (Jones et al., 2016). Det 

framkom även att barnsjuksköterskor upplevde att det gick åt mycket tid till att 

förflytta sig mellan familjerummen på avdelningen (Winner-Stoltz et al., 2018). 

Barnsjuksköterskor i studien av Hogan et al. (2016) upplevde att det gick åt mer tid 

till föräldrautbildning i familjerum än i öppen sal då de inte kunde utbilda mer än ett 

föräldrapar åt gången. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie med systematisk sökning och granskning då det är ett 

omfattande och tydligt sätt att utvärdera litteratur inom omvårdnad. Studien 

genomfördes och beskrivs i enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

metod. Metoden användes för att identifiera, välja ut, utvärdera och syntetisera alla 

högkvalitativa forskningsbevis som är relevanta för syftet. Det är för att om möjligt 

undvika misstag under arbetsprocessen och för att presentera ett objektivt resultat för 

att stärka studiens trovärdighet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

Sökorden som användes vid litteratursökningen utgick från PEO och finns att tillgå i 

ett tydligt och strukturerat sökschema vilket kan styrka litteraturstudiens trovärdighet 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). De artiklar som inkluderades upplevs som 

trovärdiga då de tar upp såväl positiva som negativa aspekter som svarar till syftet. 

Det finns risk att studier på engelska och de med positiva resultat tenderar att 



 

16 

 

publiceras oftare än negativa studier liksom studier på andra språk (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016).   

Valet av de databaser som sökningarna gjordes i påverkar studiens trovärdighet 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Då sökningarna i denna litteraturstudie gjordes 

i tre stora internationella databaser styrker det trovärdigheten. Artiklar som svarade 

till syftet och inte fanns i fulltext beställdes för att inte förbise relevant material till 

resultatet. Vid artikelsökningar lästes alla artiklarnas titlar och abstrakt enskilt för att 

avgöra om de svarade på syftet för litteraturstudien. Därefter togs gemensamt beslut 

om vilka artiklar som var relevanta för att besvara syftet med studien. Det styrker en 

studies trovärdighet enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Nio artiklar 

identifierades som svarade på studiens syfte. Det kan anses vara en svaghet att antalet 

funna artiklar endast är nio då det med fler artiklar hade kunnat ge ytterligare resultat. 

Då det inte framkom fler artiklar trots utökad sökning anses de flesta relevanta 

artiklarna ha hittats vid söktillfällena. Dubbletter av artiklar framkom i de tre 

databaserna vilket tyder det på en hög trovärdighet (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Artiklarna som granskades är publicerade på engelska vilket kan ha betydelse 

för resultatet då de översattes till svenska. Det kan vara en styrka för studiens 

trovärdighet och överförbarhet att den endast innefattar aktuell forskning från år 2014. 

Att utöka publiceringsår skulle kunnat resultera i att fler artiklar kunde inkluderas i 

litteraturstudien. Risken finns att det tidigare benämndes som familjecentrerad vård 

trots att det i många fall inte fanns möjlighet för föräldrar att stanna på avdelningen 

dygnet runt. 

Vid kvalitetsgranskning användes olika granskningsmallar beroende på om det 

var kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Kvalitetsgranskning av alla artiklar 

gjordes först enskilt, för att sedan tillsammans jämföra kvalitetsbedömningen, 

vilket ökar studiens trovärdighet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Kvalitetsmallarna är omfattande vilket gav en god insyn i studierna (SBU, 

2017). Det kan ses som en svaghet att kvalitetsmallarna inte gav en tydligare 

gradering av kvaliteten. Gradering i någon form av poäng eller procent hade 

varit önskvärt för att ge en tydligare översikt. Sju av de inkluderade artiklarna är 

godkända av en etisk kommitté, två artiklar är godkända av en institutionell 

granskningskommitté. 

 

Trovärdigheten styrks av att artiklarna lästes enskilt vid flera olika tillfällen för 

att undvika feltolkningar och missuppfattningar av materialet (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Material togs fram enskilt för att sedan tillsammans 

bedöma vad som var relevant till syftet med litteraturstudien. Hela tiden 

diskuterades tolkningar av innehållet vid analysen av det framkomna materialet 
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som sedan presenteras i resultatet. Det styrker trovärdigheten (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016).  

 

I Coats et al. (2018) tas endast resultat om neonatalvård med. Studien utfördes även 

på barnavdelningar och hjärtbarnavdelningar och det resultatet svarar inte till denna 

litteraturstudies syfte och exkluderades. Deltagarna i Coats et al. (2018) fick en gåva 

på 20 dollar för att medverka. Gåvan kan ses som en svaghet till studien då 

ersättningsbeloppet för att delta i en studie ska inte vara så hög så att deltagaren 

samtycker till att delta i forskningen på grund av ekonomiska behov. Alla ersättningar 

för att delta i en studie bör godkännas av etiska granskningskommittéer (CIOMS, 

2002). Denna studie är godkänd av en institutionell granskningskommitté. 

Dykes et al. (2016) genomförde en intervjustudie med deltagare från fem olika länder, 

Sverige, Finland, Norge, Spanien och Estland. Det kan ses som en styrka att flera 

olika länder är inkluderade. Det framkom kulturella skillnader med dess fördelar och 

nackdelar. Risken finns att det medför svårigheter att överföra till den svenska 

neonatalvården. Studien inkluderade barnsjuksköterskors och neonatologers 

erfarenhet. I resultatet är det svårt att tydligt avskilja barnsjuksköterskornas specifika 

erfarenheter. I Dykes et al. (2016) ingår barnsjuksköterskors erfarenheter på 

neonatalavdelningar i olika länder där några ännu inte arbetar i familjerum. Endast 

resultat som kommer från de barnsjuksköterskor som arbetar med familjecentrerad 

vård i familjerum på neonatalavdelning presenteras i denna litteraturstudies resultat.  

I Watson et al. (2014) visar det sig att bortfallet av svarsfrekvensen ökar markant vid 

uppföljning efter ett år. Då svarar endast en fjärdedel jämfört med första 

undersökningen. Även studien av Winner-Stoltz et al. (2018) har ett stort bortfall av 

svar på enkäter. Nio månader efter flytt från öppen sal till familjerum inkom endast 16 

av 55 enkäter och vid uppföljningen 15 månader efter flytt var svarsfrekvensen 19 av 

64. I Hogan et al. (2016) svarar endast 63 % på enkäterna. Trots att det är ett stort 

bortfall var det ändå så många som 86 deltagare som svarade vilket ändå kan ses som 

en styrka för trovärdigheten. Ytterligare en styrka i studien av Hogan et al. (2016) är 

att det var en validerad skala som användes för att mäta utbrändhet. Trovärdigheten 

för studien kan anses stärkas av att det informeras om att en av intervjuerna 

exkluderades på grund av tekniska problem med inspelningen. Även Lester et al. 

(2014) använde sig av en validerad skala för att mäta bland annat stress och 

utbrändhet.  

Deltagare i Jones et al. (2016) erbjöds att välja om de ville svara på enkät eller 

intervjuas. Deltagarna kunde även välja att utföra båda undersökningarna. Studien 

genomfördes som en prospektiv observationsstudie som kombinerades med enkäter 

(Joshi et al., 2017). Det visade sig vara en bra kombination som kan ses som en styrka 
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för trovärdigheten då barnsjuksköterskor i studien inte alltid svarade samma sak som 

det observerades vid videoinspelningen. Studien av Tandberg et al. (2018) har inte 

mycket i sitt resultat som svarar till denna litteraturstudies syfte. Trots det inkluderas 

artikeln för att inte utesluta fakta som svarar till syftet.  

Det uppstår viss tveksamhet i två studier om föräldrar verkligen var på 

familjerummet dygnet runt (Jones et al., 2016; Winner-Stoltz et al., 2018). 

Förförståelsen som finns är att det ibland kallas familjerum för att föräldrar kan 

vara där tillsammans med sitt barn, men att det inte alltid finns möjlighet för 

föräldrar att sova över. Alla inkluderade studier är utförda på olika vårdnivåer 

vilket kan påverka resultatets överförbarhet till praktiken. Flera olika 

nationaliteter är representerade i artiklarna som använts till litteraturstudien. 

Endast en artikel är gjord i Skandinavien vilket kan sänka överförbarheten till 

svensk neonatalvård. Det går inte att bortse från att olika länder har olika rutiner 

och arbetssätt vid familjecentrerad vård i familjerum på neonatalavdelning 

vilket kan sänka överförbarheten av denna studies resultat till den svenska 

neonatalvården. 

 

All data och de resultat som var relevant för syftet presenterades även då 

artiklar motsade varandra och inte stödjer personliga åsikter (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). Då inga artiklar valts bort påverkades inte resultatet av den 

förförståelse som finns inom området vilket kan ses som en styrka för 

litteraturstudiens trovärdighet. Det finns en förförståelse i form av erfarenhet av 

att arbeta med familjecentrerad vård både i öppen sal och i familjerum på en 

neonatalavdelning i Skåne. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det är ett nytt arbetssätt att arbeta i familjerum på 

neonatalavdelning. Enligt studien av Hogan et al. (2016) var det mycket ensamarbete 

för barnsjuksköterskor. Barnsjuksköterskor upplevde att arbetsbelastningen ökade vid 

arbete i familjerum samt att de var isolerade inne på familjerummet (Warren, 2017). 

Vidare beskrev Hogan et al. (2016) att den ökade arbetsbelastningen med det nya 

arbetssättet på sikt kunde orsaka utbrändhet hos barnsjuksköterskor (Hogan et al., 

2016). van den Berg et al. (2017) beskrev att vårdpersonal blev mer utspridda på 

avdelningen då de befann sig på olika familjerum. De upplevde att det var svårt att 

samarbeta och kommunicera med varandra när de var utspridda på avdelningen och 

att det var svårare att stödja varandra (van den Berg et al., 2017). Enligt ICN:s etiska 

koder för sjuksköterskor ska sjuksköterskan verka för gott samarbete med sina 

kollegor (ICN, 2017). 
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Enligt 3 §, kap. 2, i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska ”arbetslokalen vara 

utformad och inredd så den är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt.” Barnsjuksköterskor 

uppgav i Dykes et al. (2016) att det inte räckte med att bygga om avdelningar, anställa 

ny vårdpersonal eller köpa ny utrustning för att uppnå god familjecentrerad vård i 

familjerum (Dykes et al., 2016). För att kunna erhålla god familjecentrerad vård i 

familjerum ansåg barnsjuksköterskor att det med dess möjligheter och utmaningar 

krävdes både nya rutiner och väl anpassade lokaler (Coats et al., 2018). 

Arbetsmiljöverket (u.å) uppger att det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en god 

arbetsmiljö. Arbetsgivare tillsammans med arbetstagare kan förebygga eller åtgärda 

förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans 

mellan krav och resurser (Arbetsmiljöverket, u.å). Viktigt för god arbetsmiljö är ett 

tydligt ledarskap, att chefen enar vårdpersonal och vägleder dem till att arbeta mot 

gemensamma avdelningsmål (Dykes et al., 2016). Ett tydligt ledarskap främjade 

arbetsmoral, teamarbete och goda kollegiala relationer (Dykes et al., 2016; Warren, 

2017). Enligt ICN:s etiska koder för sjuksköterskor ska sjuksköterskan arbeta för en 

hållbar arbetsmiljö och ska vara medveten om arbetsmiljöns betydelse för hälsan 

(ICN, 2017). 

Engagerade barnsjuksköterskor ledde till ökad patientsäkerhet och förbättringsarbete 

på neonatalavdelningen (Warren, 2017). Enligt tre studier upplevde 

barnsjuksköterskor att familjecentrerad vård i familjerum gav en hög arbetsmoral 

(Hogan et al., 2016; Lester et al., 2014; Watson et al., 2014). Enligt ICN:s etiska 

koder för sjuksköterskor ska sjuksköterskan ha god insikt i att bedöma sin egen och 

andras kompetens och delegera arbetsuppgifter därefter (ICN, 2017). I 

barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2016) står det att utifrån barnets och dess familjs 

behov ska barnsjuksköterskan bland annat leda, prioritera och delegera 

omvårdnadsarbetet i teamet runt barnet utifrån medarbetarnas olika kompetens.  

Vid arbete i familjerum upplevde barnsjuksköterskor i Dykes et al. (2016) det som en 

utmaning att inte ha insikt över vad som skedde på övrig neonatalavdelning. Det 

medförde känslor av stress och oro hos barnsjuksköterskor. När det uppstod akuta 

situationer på neonatalavdelningen var det viktigt att det fanns vårdpersonal inom 

räckhåll (Dykes et al., 2016). Enligt Arbetsmiljöverket (u.å) är hög arbetsbelastning 

och brist på interaktion med arbetskollegor de två främsta riskerna för att 

arbetsrelaterad stress ska uppkomma hos arbetstagaren. Några andra vanliga risker är 

skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön (Arbetsmiljöverket, u.å). 

Hogan et al. (2016) bekräftade att bristen på interaktion med arbetskollegor och en 

känsla av isolering kunde leda till minskad arbetsglädje. Vid vård i familjerum var det 

svårt för erfarna barnsjuksköterskor att handleda och stödja nyanställda 

barnsjuksköterskor då de inte befann sig på samma rum (Coats et al., 2018) 
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Det visade sig i en aktuellare studie av Joshi et al. (2018) att neonatal intensivvård i 

familjerum gav 42,4 röda larm och 174,4 gula larm per barn och dag jämfört med 

23,4 röda larm och 289,6 gula larm i öppen sal. Enligt 2 §, kap. 3, i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) kan patientsäkerheten riskeras om 

barnsjuksköterskan blir avbruten flera gånger vid läkemedelshantering eller andra 

arbetsuppgifter (SFS 2010:659). Som barnsjuksköterska är det viktigt att svara på 

barnets larm och observera barnet. Det är barnsjuksköterskans ansvar att se barnet och 

ta i barnet då barnet kommunicerarar genom sitt kroppsspråk. Det är viktigt att 

observera bland annat hudfärg, andningsarbete och tonus för att få en känsla av 

barnets tillstånd. (Kleberg, 2013). Barnsjuksköterskan har ansvar för att identifiera 

risker och att skapa förbättringar så barnet inte utsätts för vårdskada (Riksföreningen 

för Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd 

eller andra personliga förhållanden … ” (SFS 2009:400, 1 §, kap. 25). Enligt ICN:s 

etiska koder för sjuksköterskor har sjuksköterskan ansvar att behandla personliga 

uppgifter konfidentiellt (ICN, 2017). Vid vård på neonatalavdelning med familjerum 

underlättades sekretess och det främjade öppen kommunikation mellan 

barnsjuksköterskor och föräldrar (Coats et al., 2018; Jones et al., 2016; Warren, 2017; 

Watson et al., 2014). Familjen bodde på eget rum och dörren gick att stänga då 

barnsjuksköterskor eller annan vårdpersonal hade något att berätta om barnets 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (Coats et al., 2018; Jones et al., 

2016; Warren, 2017; Watson et al., 2014). 

Människans förmåga och vilja att kommunicera är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att förstå vad någon annan vill förmedla (Fredriksson, 2017). 

Vid familjecentrerad vård är föräldrar som mest delaktiga i sitt barns omvårdnad när 

de ges möjlighet att ha en öppen och ärlig kommunikation med vårdpersonal (Wigert, 

2008). För att bedriva familjecentrerad vård var det viktigt att barnsjuksköterskor 

kommunicerade och skapade goda relationer med föräldrar (Hogan et al., 2016; Lester 

et al., 2014; Winner-Stoltz et al., 2018). Detta bekräftades även i en studie av Weis, 

Zoffmann och Egerod (2015) där de uppgav att barnsjuksköterskor måste ha goda 

kommunikationsvanor för att kommunikation är nyckeln till familjecentrerad vård. 

Genom god kommunikation kunde barnsjuksköterskor få insikt i föräldrars känslor 

och deras förståelse för sin unika situation (Weis et al., 2015). Detta beskrivs även i 

ICN:s etiska koder för sjuksköterskor. Sjuksköterskan har ett ansvar att uppvisa 

professionella värden som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet (ICN, 2017). Då föräldrarna upplevde att de blev lyssnade på skapades tillit 

och det i sin tur främjade god familjecentrerad vård (Coats et al., 2018; Dykes et al., 

2016; Jones et al., 2016). 
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Föräldrar drabbas ofta av kris då deras barn är svårt sjukt. Enligt Cullberg (2006) kan 

en krisreaktion yttra sig i att föräldern får ett sammanbrott och i vissa fall uppträder 

starkt avvikande som genom att skrika (Cullberg, 2006). Ensamarbete i familjerum 

innebar för barnsjuksköterskor att de kunde bli mer utsatta för obehagliga händelser 

på familjerummet. Föräldrar kunde bli aggressiva, vilket kunde vara svårt att hantera 

som ensam barnsjuksköterska i familjerummet (Coats et al., 2018). Vidare uppger 

Cullberg (2006) att för att sjuksköterskor ska kunna stötta föräldrarna i sin svåra 

situation är det viktigt att de har kunskap om hur föräldrar kan reagera i en 

krissituation.  

Anknytning har stor betydelse för människans utveckling och vid eventuella 

separationer tidigt i livet kan det ge konsekvenser för människans fortsatta utveckling 

(Bowlby, 1989). Det har visat sig att neonatal intensivvård kan ha negativ effekt på 

anknytningsprocessen mellan föräldrar och barn. Det berodde i de fall på den 

separation som blev under vårdtiden (Hopwood, 2010). KMC har enligt Edéll-

Gustafsson et al. (2014) och Norén et al. (2018) visat sig stödja tidig anknytning och 

stärka föräldraidentiteten. Den viktigaste faktorn för att föräldrar skulle ha mycket tid 

i KMC med sitt barn, var möjligheten för dem att sova över på neonatalavdelningen 

(Raiskila et al., 2017).  

”Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets 

bästa” (UNICEF, 1989, artikel 9). För att föräldrar ska kunna vara delaktiga och 

anknyta till sitt barn krävs det att föräldrar har möjlighet att vara på 

neonatalavdelningen dygnet runt i familjerum. Föräldrar i Sverige med ett svårt sjukt 

barn har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för 

vård av barn (SFS 2010:110, 30 §, kap. 13). Hög föräldranärvaro resulterade i kortare 

vårdtider för barn (Lester et al., 2016; Örtenstrand et al., 2010). Jämförelser har gjorts 

på kostnader av neonatalvård i familjerum respektive öppen sal (Stevens, Munson & 

Khan, 2016; Stevens et al., 2014). Det visade sig att familjerumsvård ökade 

personalkostnaderna men samtidigt blev vårdtiderna kortare (Lester et al., 2016; 

Stevens et al., 2016; Stevens et al., 2014; Örtenstrand et al., 2010). 

 

 

Konklusion och implikation 

Studien visar att familjerum främjade familjecentrerad vård eftersom miljön 

underlättade föräldrars möjlighet att vara dygnet runt på neonatalavdelningen. 

Barnsjuksköterskornas arbetsmiljö i familjerum visade sig däremot inte vara optimal. 

Ensamarbete på familjerum ledde till brist på interaktion med kollegor. Tidsbrist 

kunde ge känslor av otillräcklighet som i sin tur kunde leda till arbetsrelaterad stress. 

Det fanns behov av fler barnsjuksköterskor för att bemanna det nya arbetssättet. Att 
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handleda nyanställda barnsjuksköterskor ansågs vara en utmaning för erfarna 

barnsjuksköterskor då de arbetade på olika familjerum. 

Litteraturstudiens resultat kan ge personal på neonatalavdelningar en ökad förståelse 

för att familjerum ger möjlighet för barnsjuksköterskan att skapa god och kontinuerlig 

kontakt med barnets föräldrar. Familjecentrerad vård i familjerum främjar barnets 

utveckling och hälsa. Barnsjuksköterskans arbetsmiljö är i behov av bättre och 

tydligare arbetsrutiner för att motverka negativa känslor som kan leda till emotionell- 

och arbetsrelaterad stress. 

 

 

Självständighetsdeklaration 

Monica Andell och Marika Falkenström har i lika stor omfattning bidragit till alla 

delar av denna litteraturstudie. 
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påverkar sjuksköterskans 

responsegentemot övervaknings- 

patientmonitor och ventilatorlarm i 

samband med familjerum på 

neonatalavdelningen. 

Kvantitativ metod. Prospektiv 

kohortstudie. Observationer och enkäter. 

10 barn filmades i 7-10 dagar och 56 ssk 

svarade på enkäter. Feb 2017-Juni 2017. 

Resultat: Ssk uppfattade kritiska larm ha en 

klinisk relevans trots det var det endast 13 ssk 

som åtgärdade det genom att gå till barnet. 

Baserat på videoobservationer var ssk i rummet 

vid 1853 av 5451 fall av kritiska larm. Svarstiden 

var långsammare gällande barn med kronisk 

sjukdom jämfört med barn som var kritiskt 

instabila. Slutsats: Tiden för att ssk ska svara på 

ett kritiskt larm beror på barnets bakgrund och 

vilket larm som genereras. 
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Lester, B. M., Hawes, K., Abar, 

B., Sullivan, M., Miller, 

R., Bigsby, R., … Padbury, J. F.  

(2014).  USA. 

Låg risk för selektionsbias. 

Att avgöra huruvida familjerum på 

Neonatal intensivvårdsavdelning 

inklusive de faktorer som är 

förknippade med familjerum, 

resulterar i förbättrade medicinska 

och neurologiska beteenden. 

Kvantitativ metod. Prospektiv 

kohortstudie med enkäter till ssk för att 

mäta stress och utbrändhet, 

professionalism och familjecentrerad 

vård. Svarsfrekvensen hos ssk 

familjerum var 126 av 252. År 2008-

2012. 

Resultat: Positiva effekter som t.ex. viktuppgång, 

tidigare full enteral matning och färre infektioner 

hos barnet pga bättre delaktighet av föräldrar. 

SSk rapporterade bättre arbetsmiljö i familjerum. 

Slutsats: Vård med familjerum visar förbättrat 

medicinska utfall. Dessa förbättringar är 

relaterade till en utökad utvecklingsstödjande 

vård och mammors delaktighet. 

Tandberg, B. S., Frøslie, K. F., 

Flacking, R., Grundt, H., 

Lehtonen, L., Moen, A.  

(2018). Norge. 

Låg risk för selektionsbias. 

Att jämföra föräldrar- barnkontakt. 

Föräldrars uppfattning av stöd från 

ssk och delaktighet i medicinska 

ronder i familjerum respektive öppen 

sal på NIVA. Vidare mäter och 

jämför studien sjuksköterskors 

uppfattningar om det stöd de 

tillhandahåller föräldrar i både öppen 

sal och familjerum. 

Kvantitativ metod. Prospektiv 

kohortstudie med webb-baserade frågor 

till ssk. Datainsamling i tre månader. 62 

ssk i familjerum fullföljde studien. 

Analys genomfördes med statistisk 

Mann-whitney U-test.  

Resultat: Ssk upplevde att föräldrar litar på mer 

ssk i öppen sal än i familjerum vid enkätfrågor. 

Slutsats: Det visade sig att familjerum ökade 

föräldra-barn kontakten, föräldrarnas delaktighet 

i medicinska ronder samt gav ett ökat stöd från 

ssk. 

Watson, J., DeLand, M., Gibbins, 

S., MacMillan York, E., & 

Robson, K. (2014). Kanada. 

Låg risk för selektionsbias. 

Att beskriva om det fanns skillnader i 

personalens kvalitet i arbetslivet och 

föräldrarnas tillfredsställelse när en 

neonatal intensivvård ändrades från 

öppen sal till familjerum. 

Kvantitativ metod. Prospektiv 

kohortstudie Deskriptiv studie. Enkäter 

till ssk. Telefonintervju med enkät till 

föräldrar. 57 ssk svarade på enkäter. 85 

familjer ingick. Analys med Cronbach 

alpha. Apil 2010-September 2011. 

Resultat: Det var förbättringar av personalens 

kvalitet i arbetslivet och familjeåterhämtningen 

vid båda tidsperioderna efter flytt. Slutsats: 

Resultatet i studien kan ge lärdom till andra 

neonatalavdelningar som flyttar från öppen sal 

till familjerum. 
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Winner-Stoltz, R., Lengerich, 

A., Hench, A. J., O’Malley, 

J., Kjelland, K., Teal, M., 

… OʼMalley, J. (2018). USA. 

Låg risk för selektionsbias. 

Att jämföra ssk upplevelse av 

arbetsmiljö i öppen sal respektive 

familjerum på NICU, och jämföra ssk 

uppfattningar om effekter av dessa 

två  olika arbetssätt på den vård som 

de ger barn och familjer. 

Kvantitativ metod.  Prospektiv 

kohortstudie med enkäter. 51 ssk 

tillfrågades före flytt (33 svarade), vid 3 

mån tillfrågades 52 ssk (23 svarade), vid 

9 mån tillfrågades 55 ssk (16 svarade), 

vid 15 mån tillfrågades 64 ssk (19 

svarade). Deskriptiv och inferentiell 

statistikanalys. Maj 2015- mars 2017. 

Resultat: Familjerum är gynnsam i förhållande 

till arbetsmiljö och arbetsyta, integritet och 

avbrott i arbetet, enhetsfunktioner som stöder 

individuellt arbete och enhetsfunktioner som 

stöder lagarbete, men öppen sal är att föredra när 

det gäller sträckor att gå. Slutsats: Familjerum 

ger bättre arbetsmiljö än öppen sal, förutom att 

det blir långa sträckor att gå. 
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