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Sammanfattning 

Sjuksköterskors syn på familjens närvaro och delaktighet i barnets vård har pendlat 
under det senaste seklet. I relation till uppkommen evidens genom forskning har 
familjecentrerad vård blivit ett alltmer vedertaget begrepp inom barnsjukvård. 
Familjens delaktighet i barnets vård har visat sig vara en hälsofrämjande resurs för 
hela familjen. Sjuksköterskor har en viktig roll i att engagera och involvera familjen i 
omvårdnaden, således kan sjuksköterskors synsätt påverka i vilken mån det utförs. 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors synsätt på 
familjecentrerad vård när ett barn vårdas på sjukhus, och resultatet utgörs av 11 
vetenskapliga artiklar. Tre kategorier med subkategorier presenterar resultatet i form 
av sjuksköterskors syn på familjecentrerad vård och vilka förutsättningar som krävs 
och kan underlätta implementering av omvårdnadsmodellen. Sjuksköterskor har 
generellt en positiv syn på vad familjecentrerad vård innefattar. Det råder skilda 
meningar inom roll- och ansvarsfördelning sjuksköterskor och familj emellan, vilket 
försvårar samarbetet. Det framkommer samtidigt hur brist på resurser, förståelse och 
medvetenhet ytterligare problematiserar applicering av familjecentrerad vård. 
Utbildning, erfarenhet och organisatoriskt stöd krävs för att skapa en gemensam syn 
och öka förståelsen kring familjecentrerad vård.  



 

 

Abstract 

Nurses’ approaches to families’ involvement and participation in the child’s care have 
fluctuated over the last century. In relation to emerging evidence through 
research, family-centered care has become an increasingly accepted concept in 
pediatric care. The family's involvement in the child's care has proven to be a health 
promotion resource for the whole family. Nurses have an important role to engage 
and involve the family in care, thus the nurses' approach affect the extent to which it 
is performed. The aim of the present literature review was 
to elucidate nurses' approach to family-centered care when a child is in hospital, and 
the result is based on 11 research articles. Three categories with subcategories present 
the results in terms of nurses' approach to family-centered care and the necessary 
conditions that may facilitate the implementation of 
the nursing model. Nurses generally have a positive approach to what family-centered 
care concerns. There are different opinions about the roles and responsibilities 
of nurses and families in between, making co-operation difficult. It also emerges 
that the lack of resources, understanding and awareness further problematize 
the application of family-centered care. Education, experience, and organizational 
support are required to create a shared vision and to improve understanding of family-
centered care. 
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Inledning 
Barn som vårdas på sjukhus har rätt till en anhörigs närvaro och medverkan under 
hela vårdtiden (NOBAB, u.å). När barnet blir patient hamnar också familjen i en 
beroendeposition och behöver således inkluderas i patientbegreppet (SSF, 2014). 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2005) ingår det i sjuksköterskors roll att bemöta barnet och anhöriga 
med respekt och empati. Sjuksköterskor skall ge korrekt information och 
undervisning samt delaktiggöra samtliga parter i omvårdnaden (ibid.). Barnet och 
dess familj har rätt till kompetent och utbildad sjukvårdpersonal som på ett 
professionellt sätt kan tillfredsställa familjens omvårdnadsbehov (NOBAB, u.å.). 
Shields, Pratt och Hunter (2006) förklarar hur familjecentrerad vård har blivit ett 
alltmer centralt begrepp inom barnsjukvård. De menar att det ännu inte finns någon 
specifik definition av begreppet familjecentrerad vård, men beskriver det som vård 
planerad utifrån hela familjen och inte enbart kring det enskilda barnet.  

Intresse kring forskning inom familjecentrerad vård har ökat sedan 1980-talet 
(MacKean, Thurston & Scott, 2005). I Benzein, Hagberg och Saveman (2009) lyfts 
betydelsen av forskning som är riktad mot familjen som enhet, med fokus på att 
optimera hela familjens hälsa och nå ökad kunskap om deras upplevelser och 
uppfattningar av vård. Familjens närvaro och delaktighet har positiv inverkan på 
barnets hälsa och välmående (Institute for patient- and family-centered care, 2008). 
Familjen har en betydelsefull roll i form av emotionellt stöd till barnet och att delta i 
omvårdnaden (ibid.). Genom sjuksköterskors praktisering av familjecentrerad vård 
resulterar sjukhusvistelser i en positiv upplevelse för både barnet och familjen, 
samtidigt som familjen känner sig tryggare i omvårdnaden (Van Riper, 2001). I 
Espezel och Canam (2003) beskrivs hur sjuksköterskors synsätt på familjecentrerad 
vård leder till ett främjande respektive hämmande förhållningssätt vad gäller 
samarbete med familjen. De förklarar hur sjuksköterskor med en positiv attityd till 
familjecentrerad vård tenderar att involvera hela familjen i omvårdnaden. På samma 
sätt kan sjuksköterskor som ser hinder med familjecentrerad vård utesluta familjen i 
diverse omvårdnadsåtgärder (ibid.). 

Bakgrund 
Historiskt 
I Europa öppnades de första barnsjukhusen i mitten av 1800-talet (Tveiten, 2000). I 
samband med uppstarten ansågs familjens närvaro utgöra ett positivt inslag i vården 
och de uppmanades att aktivt delta i barnets omvårdnad (Enskär & Edwinson 
Månsson, 2008; Tveiten, 2000). Enligt Zetterström i Tveiten (2000) förklaras hur 
synen på familjens närvaro på barnsjukhusen förändrades i slutet av 1800-talet. På 
grund av den smittorisk som uppstod på sjukhusen ansågs familjens besök bli 
problematiskt. Ytterligare ett problem som uppstod i samband med familjens besök 
var den oro som infann sig hos barnet när besöket var slut (ibid.). Hallström (2009) 
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och McCann, Young, Watson, Ware, Pitcher, Bundy och Greathead (2008) menar att 
rädslan för infektioner på barnsjukhusen ledde till ett uppstyrt och strikt 
förhållningssätt inom sjukvården och att familjens närvaro avråddes. Hur mycket 
familjen skulle närvara och delta i barnets omvårdnad bestämdes helt av 
sjuksköterskorna (Benzein et al., 2009). Det rådde en strikt hierarki i relationen 
mellan sjuksköterskor och barnet med familj. Fokus hamnade på det vårdade barnet 
och ett patientcentrerat synsätt rådde under större delen av 1900-talet (ibid.).  

Enligt Hallström (2009) och Tveiten (2000) framkom evidens i mitten av 1900-talet 
som förklarade risker med längre separation mellan familjen och barnet. Bevis 
uppdagades gällande hur separationen påverkade barnets hälsa till det stadie att det 
blev skadligt och ohälsosamt (ibid.). En stark bidragande faktor till vändpunkten var 
Platt-rapporten som utformades år 1959 (Enskär & Edwinson Månsson, 2008). 
Rapporten innefattade evidensbaserad information gällande de negativa effekter som 
separation har mellan mödrar och deras barn (Platt, 1959). I dagsläget ses familjen 
som en central del i barnsjukvården, där familjen aktivt närvarar och delaktiggörs i 
omvårdnaden (Hallström, 2009). 

Principer inom familjecentrerad vård  
Familjecentrerad vård har länge betraktats som en omvårdnadsmodell i strävan att 
förbättra omvårdnaden för barnet på sjukhus (Lambert, Glacken & McCarron, 2008). 
Enligt Benzein et al. (2009) betraktas familjecentrerad vård som en helhetssyn, där 
intresse riktas åt att främja resurser hos barnet och familjemedlemmar samt se till 
deras behov. Barnet och familjemedlemmarna ses således som en enhet i både teori 
och praktik (ibid.). Irlam och Bruce (2002) skriver i sin studie att i de länder som 
förespråkar familjecentrerad vård fungerar sjuksköterskor som kunskapskällor och 
rådgivare medan familjen leder omvårdnaden av barnet. Professioner inom 
sjukvården ser familjen som specialister på att bedöma barnets behov och 
känslouttryck. Familjen betraktas således som en viktig aspekt i beslutsfattande 
angående behandling och omvårdnad av barnet. En öppen och ärlig dialog mellan 
sjuksköterskor och familj är en viktig förutsättning för att underlätta samarbetet 
(ibid.). Familjecentrerad vård grundar sig på ett nära samarbete mellan sjuksköterskor 
och barnet med familj, med målet att kunna utövas inom samtliga vårdinstanser och i 
alla åldrar (Institute for patient- and family-centered care, 2008). Institutet för patient- 
och familjecentrerad vård har sammanställt kärnbegrepp som tillsammans 
sammanfattar innebörden av familjecentrerad vård. Kärnbegreppen, som består av 
värdighet och respekt, information, delaktighet och samverkan, strävar efter att 
generera en bättre vårdkvalitet för både barnet, familjen och sjuksköterskorna (ibid.). 

Värdighet och respekt 
Barnets och familjens kunskaper, värderingar och kulturella bakgrund är 
betydelsefulla faktorer i planering och utförande av omvårdnaden (Institute for 
patient- and family-centered care, 2008). Det är således viktigt att lyssna till och 
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respektera den unika familjen i omvårdnaden av barnet (ibid.). Människor kan till 
grunden ses som lika, men besitter olika erfarenheter och särdrag som gör varje 
människa unik (Eriksson, 1988). Samtliga vårdtagare skall i varje vårdprocess 
behandlas med respekt och värdighet för den unika människan (ibid.). 

Information 
God kommunikation mellan barn, familj och vårdgivare är en förutsättning för att hela 
familjen skall erhålla korrekt information som är aktuell och familjecentrerad, och för 
att aktivt kunna delta i beslut gällande barnets vård (Institute for patient- and family-
centered care, 2008). Enligt 2 b § i Hälso- och Sjukvårdslagen (HLS 1982:763) skall 
korrekt individuell information kring samtliga delar i vårdprocessen ges till patient 
och, eller familj. Kommunikationen fokuserar på att ta tillvara på familjens resurser 
och baseras på en icke-hierarkisk dialog (ibid.).  

Delaktighet 
I familjecentrerad vård förespråkas familjens aktiva deltagande i omvårdnaden av 
barnet (Institute for patient- and family-centered care, 2008). I syfte att kvalitetssäkra 
och utveckla hälso- och sjukvården är det av relevans att främja familjens resurser och 
delaktighet (ibid.). Wright och Leahey i Benzein et al. (2009) förklarar i deras studie 
att en dialog mellan familj och sjuksköterskor är av relevans i att urskilja familjens 
önskan av delaktighet i barnets omvårdnad. 

Samverkan 
För att möjliggöra implementering av familjecentrerad vård inom sjukvården krävs ett 
nära samarbete mellan organisation, sjukvårdspersonal och barnet med familj 
(Institute for patient- and family-centered care, 2008). En samverkan mellan samtliga 
parter i sjukvården underlättar utvärdering och utveckling av familjecentrerad vård 
som omvårdnadsmodell (ibid.). 

Familjebegreppet  
Genom historien har familjen sett olika ut och haft olika funktioner (Benzein et al., 
2009). Mount (1982) förklarar att familjens struktur har förändrats genom tiden men 
att dess ursprungliga uppgift är densamma, nämligen fortplantning. Det beskrivs 
vidare hur utvecklingen av begreppet familj har skett i takt med samhällets tillväxt 
(ibid.). Under 1900-talet växte begreppet kärnfamilj fram och som i enkelhet har 
innefattat mamma, pappa och barn (Benzein et al., 2009; Mount, 1982). Under 2000-
talet utvecklades flertalet olika familjekonstellationer vilket innebar att familjen 
kunde se ut på olika sätt och att det var en självdefinierad kategori. Således var 
begreppet kärnfamilj inte längre den självklara bild av hur en familj kunde se ut eller 
uppfattas (Benzein et al., 2009). Enligt Ross, Mirowsky och Goldsten i Benzein et al. 
(2009) förklaras familjens traditionella definition som individer sammankopplade via 
blodsband eller som delar hushåll med varandra. Nationalencyklopedin (u.å.) 
definierar familjen som en bas grundad på olika sammankopplingar av släktskapsband 
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mellan familjemedlemmar eller äktenskap. Seikkula i Benzein et al. (2009) framhåller 
att familjens strukturer utgörs av det sociala nätverk som består av nära relationer. 
Relationerna mynnar i att individen kan känna en känsla av tillhörighet och 
involvering i sin omslutande miljö (ibid.). 

Teorin om den hela människan 
En holistisk syn på människan utgör en stor och betydande del i omvårdnad och 
vårdvetenskap (Eriksson, 1988). Helheten hos varje människa är inte av bestående art, 
utan varierar i enlighet med tid och rum, och det är således relevant att bedöma varje 
situation som unik (Eriksson, 1995). Den hela människan kan ses som en 
sammansättning av flertalet olika fragment som var och ett måste studeras för att nå 
en helhetssyn. Som ett exempel förklarar Eriksson (1995) i sin omvårdnadsteori hur 
kropp, själ och ande först måste förstås som skilda delar, för att sedan kunna skapa 
förståelse för den hela människan. Människans olika livsdimensioner, såsom känslor, 
tankar, fantasier och önskningar utgör delar som blir till en helhet i vårdprocessen 
(Eriksson, 1995). Synen på människan i sin helhet innebär ett perspektiv som också 
riktar sig åt det liv som kretsar kring den unika människan (Eriksson, 1988). Enligt 
Tveiten (2000) är familjen en del av barnets yttre värld, de ses som vårdare i relation 
till barnet, då de kan känna igen barnets känslouttryck och behov samt vad som 
tillfredsställer dessa behov. Genom att se till både barnets och familjens perspektiv 
kan det förbättra vårdprocesser och öka tillfredställelsen hos samtliga involverade 
parter i utövande av familjecentrerad vård (Institute for patient- and family-centered 
care, 2008).  

Sjuksköterskor i familjecentrerad vård 
I en observationsstudie av Fenwick, Barclay och Schmied i Harrison (2010) 
framkommer positiva effekter av sjuksköterskors utövande av omvårdnad inom 
barnsjukvården. Ett vänligt bemötande och delaktiggörande av familjen, samt ett 
uppvisat stöd ses som utmärkande i sjuksköterskors roll i familjecentrerad vård 
(ibid.). Hutchfield (1999) redovisar i sin begreppsanalys hur sjuksköterskor fungerar 
likt konsulter eller rådgivare. En strävan efter jämlikhet i relationen mellan 
sjuksköterskor och familj, samt att främja familjens kunskaper om barnet är viktiga 
aspekter i sjuksköterskors roll (ibid.). Mikkelsen och Frederiksen (2010) påvisar hur 
sjuksköterskors stöd av familjens roll i omvårdnaden stärker familjens position och 
integritet i den främmande sjukhusmiljön. Strävan efter att stärka en individs resurser 
sammanfattas av Weis i Mikkelsen och Frederiksen (2010) som empowerment, och 
beskrivs som en viktig funktion i sjuksköterskors utövande av familjecentrerad vård. 
Sjuksköterskor har i sin profession det huvudsakliga ansvaret för all omvårdnad 
gällande barnet, och flera moment i omvårdnaden kräver den kunskap som 
sjuksköterskor besitter (Hutchfield, 1999; SSF, 2009). Sjuksköterskor kan dock 
informera och undervisa familjen i de omvårdnadsåtgärder som de vill, får och kan 
utföra (Hutchfield, 1999).  
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Fenwick et al. i Harrison (2010) lyfter mönster hos sjuksköterskor som visade sig ha 
negativ effekt på familjecentrerad vård. De negativa mönster som framkommer i 
studien var hur sjuksköterskor utnyttjade sin expertis i form av ett auktoritärt och 
hierarkiskt beteende som mynnade i en maktposition gentemot familjen och som 
problematiserade implementering av familjecentrerad vård. I Hutchfield (1999) 
begreppsanalys framhålls sjuksköterskors attityder gentemot familjen som resurs, som 
den viktigaste och avgörande faktorn i implementering av familjecentrerad vård 
(ibid.). 

Problemformulering 
Barn som vårdas på sjukhus kan uppleva miljön och situationen som främmande. I 
sjukvården kan familjens närvaro och delaktighet fungera som en trygghet för både 
barnet och familjen. Sjuksköterskor har en avgörande roll i att inkludera familjen samt 
öka delaktigheten i omvårdnaden av barnet. Det är således av relevans att belysa 
sjuksköterskors synsätt på familjecentrerad vård och vilka faktorer som kan påverka 
synen på implementering. 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors synsätt på familjecentrerad vård när ett barn 
vårdas på sjukhus. 

Metod 
Studien är en litteraturstudie genomförd i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2013).  

Datainsamling 
Sökning efter vetenskapliga artiklar skedde i databaserna Cinahl och PubMed. För att 
få en överblick kring mängd forskning riktad mot problemområdet (Forsberg & 
Wengström, 2013) utfördes en fritextsökning i både Cinahl och PubMed. 
Fritextsökningen valdes att inte redovisas i varken sökhistorik eller resultat, men 
bekräftade att det fanns tillräcklig mängd relevant forskning att utgå ifrån. 

Sökord som användes i den specificerade sökningen var familjecentrerad vård, 
sjuksköterskor, synsätt och barn, som sedan översattes till motsvarande engelsk 
betydelse: family-centered care, nurses, attitudes, approach, perceptions och 
children. I syfte att få korrekt term inom databaserna användes ämnesordsökning för 
family-centered care. I databasen Cinahl användes Cinahl Headings, där Major 
Heading [MH] blev Family Centered Care. På samma sätt användes MeSH Database 
i PubMed, och därigenom framkom Family Nursing [Mesh]. Resterande sökord 
adderades till sökningen med Booleska operatorer, där AND användes. I sökningen 
användes trunkering till de sökord som kunde innefatta flertalet ändelser (se bilaga 
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A). Det utfördes tre olika sökningar i både Cinahl och PubMed vid tre olika tillfällen. 
De tre engelska begrepp som motsvarade synsätt byttes ut efter varje sökning, där 
första sökningen innefattade attitudes, den andra approach och den tredje perceptions 
(se bilaga B). Det utfördes även sökningar i databasen SveMed+. Sökningarna skedde 
på samma sätt och med samma sökord som i tidigare databaser men dessa gav inget 
resultat och presenteras således inte i sökhistoriken. 

I syfte att begränsa sökningarna i båda databaser valdes limiters i form av english 
language, publication date mellan 2004-01-01 – 2014-12-31, samt abstract available 
i båda genomsökta databaser. I Cinahl fanns tillvalet research article som valdes för 
att avgränsa sökningen ytterligare. Samtliga begränsningar rekommenderas av 
Forsberg och Wengström (2013).  

Sökningarna i Cinahl och PubMed utgjorde sammanlagt 263 träffar, varav 159 
abstract lästes i relation till relevant titel. Utav de 159 abstract som lästes granskades 
46 artiklar som motsvarade syftet i litteraturstudien. Samtliga 46 artiklar granskades 
utifrån inledning, metod, resultat och konklusion, med rekommendation från Forsberg 
och Wengström (2013). Utav de 46 granskade artiklarna uteslöts 35 då de inte 
motsvarade syftet till litteraturstudien. Författarna till föreliggande studie har genom 
hela datainsamlingsprocessen bearbetat samtliga artiklar gemensamt och tillsammans 
valt ut 11 artiklar som utgör resultatdelen. De 11 artiklarna kvalitetsgranskades i 
enlighet med Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
och kvantitativ metod. Artikelöversikter utformades till samtliga 11 resultatartiklar (se 
bilagor C1-C11). Artikeldubbletter redovisas inom parentes i sökhistoriken.  

Inklusionskriterier 
Artiklar som inkluderades innefattade sjuksköterskors synsätt på familjecentrerad 
vård. Vidare skulle artiklarna innefatta barn i åldrarna 0-17 år, med hänvisning till 
barnkonventionens definition av barn (Barnkonventionen, 1989). Vidare skulle 
artiklarna innefatta barn som vårdas på sjukhus, oberoende av sjukhusenhet.  

Exklusionskriterier 
Artiklar som uteslöts i resultatet var forskning där paraplybegrepp som health care 
professionals användes, då bland annat läkarperspektivet inkluderades och försvårade 
tolkningen ur ett omvårdnadsperspektiv. Studier vars syfte var att utvärdera modeller 
för att möjliggöra implementering av familjecentrerad vård exkluderades. 

Databearbetning 
Databearbetningen skedde i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) och 
inleddes med att de elva utvalda resultatartiklarna lästes grundligt och enskilt. I nästa 
steg färgkodades innehållet i artiklarna som motsvarade syftet i litteraturstudien. 
Därefter bearbetades materialet gemensamt och data som färgkodats fördes in i ett 
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enskilt dokument. Färgkodad data översattes till svenska för att sedan analyseras och 
kondenseras i syfte att urskilja återkommande teman, samt likheter och skillnader. De 
övergripande kategorier som först utformades var: Skapa relation, Känsla av ansvar 
och Möjligheter och barriärer inom familjecentrerad vård. Efter ytterligare 
bearbetning av insamlad data ändrades kategorierna för att bättre beskriva syftet i 
föreliggande studie och redovisas i nedanstående tabell.  

Tabell 1. Kategorier och subkategorier: 

 

Forskningsetiska överväganden 
Samtliga resultatartiklar i föreliggande litteraturstudie var etiskt godkända av etiska 
kommittéer och övervägande delen artiklar diskuterar även etiskt godkännande från 
respektive sjukhus. Forskningen bidrar med samhällsrelevant kunskap. Enligt Statens 
offentliga utredningar (SOU 1999:4) är det av vikt att forskningen inte skiljer sig från 
den allmänna moral som råder i samhället. Forskning beskrivs som ett yrke där det, 
likt andra yrkesområden, måste finnas specifika etiska regler för hur utförandet av 
forskningen bör gå till (ibid.). Artiklarna som utgör resultatet i litteraturstudien utför 
forskning i den bemärkelsen att etiska aspekter tillämpas och medvetandegörs.  

Resultat 
Skapa relation inom familjecentrerad vård 
Delaktighet 

Sjuksköterskor såg familjens delaktighet som ett viktigt element i familjecentrerad 
vård när ett barn vårdas på sjukhus (Coyne, O'Neill, Murphy, Costello, & O'Shea, 
2011; Fegran & Helseth, 2009; Hughes, 2007; MacKay & Gregory, 2011; Young, 
McCann, Watson, Pitcher, Bundy & Greathead, 2006). Genom delaktighet kunde 
familjen känna sig bidragande och behjälplig i barnets vård (Coyne et al., 2011). 
Enligt Coyne et al. (2011) och MacKay och Gregory (2011) förklarade sjuksköterskor 
hur familjen utgjorde en central del i barnets liv och att de således kunde bidra med 
relevant information kring barnet. Familjens närvaro har setts kunna minska barnets 
stress och oro samt förbättra hälsotillståndet under sjukhusvistelsen (Coyne et al., 
2011). Fegren och Helseth (2009) belyste hur majoriteten av sjuksköterskor uttryckte 
vikten av en sjukhusmiljö som bemötte familjens närvaro med öppenhet och 
acceptans. O'Haire och Blackford (2005) beskrev hur sjuksköterskorna förväntade sig 

Kategorier Subkategorier 

Skapa relation inom familjecentrerad vård 

Delaktighet 
Samarbete 
Stöd 
Information 

Känsla av ansvar i familjecentrerad vård 
Professionsansvar och föräldraansvar 
Svårigheter att skilja på ansvar 

Förutsättningar för implementering av 
familjecentrerad vård 

Resurser 
Förståelse och medvetenhet 

 7 



 

att familjen alltid önskade delta i barnets vård, medan sjuksköterskorna i studien av 
Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, Winskill och Stevens (2005) förklarade hur 
familjen ibland uttryckt en ovilja eller oförmåga att delta. Sjuksköterskor belyste 
vikten av att låta familjen delta i den mån de önskade (Coyne et al., 2011). Det 
uppfattades dock inte alltid passande att involvera dem i vården och då främst vid 
svåra och stressiga situationer (Merighi, de Jesus, Santin, & de Oliveira, 2011). Enligt 
Coyne et al. (2011) och MacKay och Gregory (2011) såg sjuksköterskor familjen som 
en enhet där syskon, vänner och släkt ingick och således inte enbart föräldrar. Det 
ansågs dock vara betydelsefullt att låta den enskilda familjen avgöra vilka parter som 
ingick i familjebegreppet och att samtliga vårdades i enlighet med barnet (MacKay & 
Gregory, 2011).  

Samarbete 

Samarbetet mellan hela vårdteamet och barnet med familj utgjorde en central del i 
barnets vård (Coyne et al., 2011; MacKay & Gregory, 2011; Merighi et al., 2011). 
Samarbete baserades på information och delaktighet mellan sjuksköterskor och 
familjen (Coyne et al., 2011).  Sjuksköterskor såg dessutom samarbetet utgöras av 
professioner med varierande kunskap, som fördelade ansvaret sinsemellan i strävan 
efter att möta familjens behov (Coyne et al., 2011; MacKay & Gregory, 2011). I 
studien av MacKay och Gregory (2011) uttrycktes vikten av ett fungerande 
samarbete:  

Yeah, absolutely. And I think we’re really lucky to have such a 
comprehensive multidisciplinary team here and that we have all those 
different disciplines and we can talk to them and consult them and 
work side-by-side so that the families get the best care that reflects 
their needs. (s. 45) 

Enligt Coyne et al. (2011) och O'Haire och Blackford (2005) framgick hur ett 
fungerande samarbete kunde möjliggöras genom att lyssna till och respektera hela 
familjen. O'Haire och Blackford (2005) beskrev ytterligare hur god kommunikation 
underlättade samarbetet mellan samtliga parter. Samarbete sågs som en förutsättning i 
syfte att kunna urskilja den unika familjens behov för att därefter kunna anpassa vård 
utefter detta (Coyne, Murhy, Costello, O’Neill & Donnellan, 2013; MacKay & 
Gregory, 2011). Samarbete med familjen underlättade i omvårdnaden av barnet och 
den nära relationen resulterade i att sjuksköterskorna blev familjen alltmer hängiven 
(Fegran & Helseth, 2009). Genom en nära relation till barnet och familjen kunde 
sjuksköterskor urskilja vilka små och betydelsefulla handlingar som kunde förbättra 
kvaliteten i omvårdnaden i den unika situationen (Fegran & Helseth, 2009; MacKay 
& Gregory, 2011). Det nära samarbetet kunde i viss mån vara önskvärt men beskrevs 
av sjuksköterskorna som ett krävande moment i deras yrkesroll (Fegran & Helseth, 
2009). Långvariga relationer med känslomässiga inslag ansågs kunna föra 
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vårdrelationen till en mer personlig nivå och innebar ett emotionellt engagemang för 
sjuksköterskor (ibid.). 

Stöd 

Coyne et al. (2011) och Paliadelis et al. (2005) belyste hur sjuksköterskor såg många 
fördelar med att vårda och stötta barnet och familjen som en enhet. Bland annat 
framgick hur ett holistiskt synsätt inom omvårdnad och ett stöttande förhållningssätt 
främjade barnets och familjens hälsa (ibid.). Genom att se till och stötta familjen 
ingavs känslan av att de aldrig behövde känna sig ensamma i svåra situationer 
(MacKay & Gregory, 2011; Mahon, 2014). Vidare uttrycktes en stor tillfredsställelse i 
att ge sin tid till samtliga familjemedlemmar och hur det underlättade sjukhusvistelsen 
för familjen (Mahon, 2014). Stöttande handlingar skulle utföras på så sätt att det inte 
upplevdes som påträngande eller på ett sätt som kränkte familjens integritet (Fegran 
& Helseth, 2009). Sjuksköterskorna i studien av Petersen, Cohen och Parsons (2004) 
menade att stödet till familjen var en av de viktigaste komponenterna i 
familjecentrerad vård och att det inte utfördes i den mån det ansågs behövas. I studien 
av Coyne et al. (2011) uttrycktes ett behov av bland annat ökad tillgång till andra 
instanser, såsom kuratorer, samt ekonomisk hjälp som kunde underlätta för familjen 
under sjukhusvistelsen. 

Information 

Sjuksköterskor identifierade korrekt och strukturerad information som en viktig 
komponent i yrkesrollen och i utövandet av familjecentrerad vård (Coyne et al., 2011; 
MacKay & Gregory, 2011; Paliadelis et al., 2005; Petersen et al., 2004; Young et al., 
2006). Bland annat uttrycktes att information kunde ges via broschyrer och 
informationsblad, som presenterades på olika språk, i utbildningssyfte kring barnets 
hälsa och diagnos (Coyne et al., 2011). Det var av stor relevans att familjen blev 
informerade kring barnets hälsotillstånd för att möjliggöra delaktighet kring 
beslutstagande angående barnets vård (Coyne et al., 2011; MacKay & Gregory, 2011; 
Merighi et al., 2011). Majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Young et al. (2006) 
ansåg sig leverera tillräcklig information till familjen och att det var en given del i 
sjuksköterskerollen att bistå med denna information, utan att familjen behövde fråga. 
En viktig del i sjuksköterskornas informationsgivning var att kommunicera och 
översätta information mellan vårdinstanser och barnet med familj, så att den 
informerade i fråga skulle förstå den givna informationen (Paliadelis et al., 2005).  

Känsla av ansvar i familjecentrerad vård 
Professionsansvar och föräldraansvar 

I studien av Coyne et al. (2011) menade majoriteten av sjuksköterskorna att 
omvårdnad av såväl barn som familj var en självklar del i deras profession. Det 
ansågs vara sjuksköterskors ansvar att behandla varje familj som unik, oberoende av 
kultur, värderingar och ursprung (MacKay & Gregory, 2011). Paliadelis et al. (2005) 
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lyfte sjuksköterskornas syn på sin roll och denna sågs bland annat innefatta ansvar 
och beslut gällande omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskornas beslut kring fördelning av 
omvårdnadsåtgärder grundade sig på det lagstadgade inom professionen men också på 
den kunskap familjen sågs besitta, samt den uttryckta önskan familjen hade kring 
delaktighet (ibid.). Trots att sjuksköterskor överlåtit utförandet av vissa 
omvårdnadsåtgärder till familjen, beskrevs det viktigt att behålla ansvaret för 
omvårdnaden (O’Haire & Blackford, 2005).  

Samtliga sjuksköterskor i Paliadelis et al. (2005) studie värdesatte sin roll i 
familjecentrerad vård på så sätt att de kunde bespara familjen från stressiga och 
påfrestande situationer i vård av barnet. Vidare beskrevs hur sjuksköterskorna i 
somliga situationer kände ett behov av att ta över föräldrarollen när de bland annat 
upplevts trötta och oförmögna att ta beslut och delta i omvårdnaden. Genom att 
familjen uteslöts från omvårdnadsåtgärder och samtidigt skyddades från onödigt 
lidande, såg sjuksköterskorna sig utöva familjecentrerad vård (ibid.). Fegran och 
Helseth (2009) och Paliadelis et al. (2005) förklarade hur sjuksköterskorna såg en 
förväntan hos familjen, där sjuksköterskerollen skulle innefatta ett ansvar i att skapa 
goda relationer samt i hur omvårdnaden skulle utföras. Fegran och Helseth (2009) 
framhävde hur sjuksköterskorna upplevde det som ett misslyckande i yrkesrollen då 
dessa förväntningar inte kunde uppnås. Det beskrevs hur balansen mellan ett 
emotionellt och professionellt engagemang var en ständig utmaning i 
sjuksköterskeprofessionen, men att det ansågs ingå i sjuksköterskors roll (ibid.). 

Svårigheter att skilja på ansvar 

Hughes (2007) belyste hur större delen av sjuksköterskorna i studien ansåg att 
familjen hade som uppgift att utföra omvårdnadsåtgärder i den mån de klarade av, 
medan sjuksköterskor endast skulle bistå med hjälp då det behövdes. Paliadelis et al. 
(2005) beskrev i sin studie att sjuksköterskorna belyste vikten av att familjen skulle få 
vara familj och inte få tilldelat sjuksköterskeuppgifter, i mån att reducera onödig 
stress. Detta återkom i Young et al. (2006) där sjuksköterskorna menade att familjen 
skulle inkluderas i omvårdnaden istället för att familjen erhöll ansvaret att 
självständigt behöva utföra sjuksköterskeuppgifter. Det var av vikt att diskutera roller 
sjuksköterskor och familj emellan, för att klargöra vilket ansvar båda parter hade i 
omvårdnaden kring barnet, men att det inte diskuterades i den mån det ansågs vara 
nödvändigt (ibid.). Coyne et al. (2011) bekräftade denna brist på kommunikation, där 
sjuksköterskorna ansåg att sjukvårdsvårdpersonal förlitade sig för mycket på att 
familjen skulle ta ansvar för omvårdnaden av barnet. Detta beskrevs vidare i följande 
citat ur Coyne et al. (2011): ”I feel it sometimes (family centred care) gets ’lip-
service’ and parents become unpaid workers in the system and are relied upon to 
provide care rather than negotiate with on a day to day basis.” (s. 2568) 
Sjuksköterskor såg den bristande kommunikationen som en produkt av bland annat 
familjens osäkerhet i att bemöta sjukvårdpersonal och ställa frågor (Young et al., 
2006). Paliadelis et al. (2005) lyfte hur sjuksköterskor och familjer som hade 

 10 



 

svårigheter med att identifiera sig i deras respektive roller, fann det problematiskt att 
urskilja hur ansvaret kring barnets omvårdnad skulle fördelas. Vidare förklarades hur 
missförstånd kring ansvar uppstod när bland annat ledningen reducerade 
sjukvårdpersonal då familjen sågs som en del i vårdteamet (ibid.).  

Det ansågs vara problematiskt när det rådde skilda meningar mellan sjuksköterskor 
och familj gällande barnets omvårdnad (O’Haire & Blackford, 2005). Olika 
värderingar kring vad som ansågs vara barnets bästa beskrevs av sjuksköterskorna 
vara påfrestande och kunde försätta sjuksköterskor i ett etiskt dilemma (ibid.). Vid 
cancerdiagnoser eller vid övergång till palliativ vård hade sjuksköterskor inte alltid 
tillåtelse från familjen att diskutera barnets diagnos eller behandling inför barnet 
(MacKay & Gregory, 2011). Det beskrevs då vara svårt att fullfölja 
sjuksköterskerollen och samtidigt implementera familjecentrerad vård. 

Förutsättningar för implementering av familjecentrerad vård 
Behov av resurser 

I studierna av Coyne et al. (2011), MacKay och Gregory (2011) och Paliadelis et al. 
(2005) identifierades brist på tid som ett hinder i införlivande av familjecentrerad 
vård. Sjuksköterskor uttryckte en gemensam stress i att inkludera familjen i vården, 
som en följd av rådande personalbrist, korta vårdtider och överbelastning (ibid.). 
Enligt MacKay och Gregory (2011) och Paliadelis et al. (2005) belyste sjuksköterskor 
hur bristande resurser i vården resulterade i minskad tid till att ägna sig åt att 
informera och undervisa familjen. Sjuksköterskor valde att utföra omvårdnaden på 
egen hand och utesluta familjen, då det genererade mer tid (Paliadelis et al., 2005). En 
sjuksköterska i Paliadelis et al. (2005) uttryckte sin syn på tidsbrist i relation till 
familjecentrerad vård: ”In a very busy ward it’s easier to do it yourself… it’s a 
timeframe thing.” (s. 35) 

Varierande erfarenheter och utbildning hos sjuksköterskor hade inverkan på hur väl 
familjecentrerad vård kunde utföras och sjuksköterskorna uttryckte vikten av 
utbildning och träning inom familjecentrerad vård (Coyne et al., 2011). Enligt Coyne 
et al. (2013), Petersen et al. (2004) och Young et al. (2006) beskrevs att graden av 
erfarenhet och utbildning påverkade sjuksköterskors synsätt vad gäller 
nödvändigheter i familjecentrerad vård och hur det utövades. Enligt MacKay och 
Gregory (2011) resulterade erfarenhet i att sjuksköterskorna hade möjlighet att lättare 
kommunicera samtidigt som de utförde praktiska moment. MacKay och Gregory 
(2011) förklarade vidare hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevt det svårt att 
implementera familjecentrerad vård. Det sågs som ett problem att se till familjen 
samtidigt som praktiska moment skulle utföras, då fokus istället hamnade på att 
genomföra momentet på ett korrekt sätt (ibid.). I Coyne et al. (2011) och Hughes 
(2007) studier framkom sjuksköterskors syn på sjukhusmiljön som en betydelsefull 
aspekt i att underlätta familjens vistelse och delaktighet i vården. Minskade kostnader 
(Coyne et al., 2011), samt mer familjeanpassade enheter (Hughes, 2007) kunde 
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underlätta sjukhusvistelsen för familjen. Förslag på vad som kunde förbättra dessa 
faciliteter var att utöka antalet familjerum med sovplatser, samt rum för lek och 
utbildning (Coyne et al., 2011).  

Förståelse och medvetenhet 

I studien av Petersen et al. (2004) underströks hur en samverkan av samtliga element i 
familjecentrerad vård var av vikt för att möjliggöra implementering. Sjuksköterskor 
belyste familjecentrerad vård mer som filosofi och viktig aspekt i omvårdnaden, än en 
modell som utfördes kliniskt (Coyne et al., 2013; Coyne et al., 2011; Petersen et al., 
2004). Det framkom i två studier att det rådde brist på förståelse, medvetenhet och 
stöttning från sjukhusledningen kring arbetet med familjecentrerad vård (Coyne et al., 
2011; MacKay & Gregory, 2011). Sjuksköterskor saknade stöd i form av utformade 
riktlinjer och strukturer i hur familjecentrerad vård bäst skulle kunna appliceras 
(Coyne et al., 2011; Paliadelis et al., 2005). Vidare framkom i Coyne et al. (2011) 
studie ett gemensamt behov av träning och lärotillfällen i bemötande av familjer från 
olika kulturer och ursprung. MacKay och Gregory (2011) belyste hur 
sjuksköterskorna uppfattade det problematiskt att implementera familjecentrerad vård 
när det brast i förståelse och kunskap kring olika kulturer. Rädslan att göra fel och 
kränka familjens integritet resulterade i att sjuksköterskorna avstod från att 
delaktiggöra dem i vården (ibid.). På samma sätt förklarade O’Haire och Blackford 
(2005) hur familjer som upplevts svårhanterliga och krävande påverkade 
sjuksköterskors beslut i att involvera familjemedlemmar i barnets vård. I studien av 
MacKay och Gregory (2011) beskrevs det vara svårt att skapa en dialog med familjen 
när de inte hade tillit till sjukvårdpersonalen. En fungerande dialog mellan familj, 
sjuksköterskor och organisation förklarades vara av stor vikt och i behov av 
förbättring så att familjecentrerad vård skulle bli verklighet (Paliadelis et al., 2005; 
Young et al., 2006). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Till litteraturstudien söktes artiklar i databaserna Cinahl, PubMed och SveMed+, vilka 
innefattar forskning kring omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att 
sökningarna utfördes i databaser varav alla innefattar omvårdnadsforskning, stärker 
detta trovärdigheten i resultatet (Henricson, 2012). Det ansågs vara relevant att söka i 
samtliga tre databaser i syfte att täcka problemområdet i bred bemärkelse. Samtliga 11 
resultatartiklar genererades ur Cinahl och PubMed och innehöll tillräcklig mängd 
forskning för att kunna besvara syftet och utgöra resultatet. Cinahl och PubMed 
innefattar till största delen engelskspråkiga artiklar. För att genomföra datainsamling 
på ett så korrekt och systematiskt vis som möjligt, valdes att också genomföra 
sökningar i SveMed+ för att inte gå miste om relevant svensk forskning. För att 
utvinna aktuell forskning sattes begränsning från 2004 till 2014 i samtliga databaser. 
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I samtliga sökningar användes ämnesord för familjecentrerad vård. Vid översättning 
av familjecentrerad vård till engelska kan begreppet stavas på tre olika sätt och 
genererade således olika artiklar i varierande sökningar. Därför valdes att använda 
ämnesord i databaserna för att få gemensam benämning på begreppet. Användandet 
av ämnesord kan ses som en svaghet då det kan ta tid innan ett begrepp blir vedertaget 
inom ett forskningsområde (Karlsson, 2012). Ämnesord kan dock även användas i 
syfte att specificera en sökning då de innefattar beskrivning av innehållet (ibid.). 
Sökorden attitudes, approach och perceptions har valts ut som motsvarigheter till 
begreppet synsätt. Sökningen inleddes med attitudes, då det bäst sammanfattat synsätt 
i artiklarna och som till största delen kunde urskiljas i fritextsökningen. Approach 
lades till på grund av att begreppet utgör direktöversättning av synsätt till engelska, 
men hade inte samma innebörd och frekvens i artiklarna. Slutligen användes 
perceptions som sökord i syfte att ytterligare motsvara synsätt som begrepp. Booleska 
operatorn AND användes i samtliga sökningar, mellan sökord och ämnesord, för att 
begränsa antalet träffar (Forsberg & Wengström, 2013). För att underlätta 
sökningarna hade OR som Boolesk operator kunnat användas mellan attitudes, 
approach och perceptions, så att endast en sökning i varje databas hade varit 
tillräcklig. Dubbletter förekom i varje ny sökning, vilket kan ses stärka trovärdigheten 
då det påvisar att sökorden korrelerade med varandra och samma artiklar återkom 
(Henricson, 2012). Detta ökar chansen att valt fenomen blivit studerat (ibid.). 

Efter att artiklarna granskats i enlighet med Carlsson och Eiman (2003) 
bedömningsmall för studier med kvalitativ och kvantitativ metod, bedömdes sex 
stycken vara av grad var I och fem av grad II. Majoriteten resultatartiklar höll således 
en hög vetenskaplig kvalitet, vilket genererar ett mer pålitligt resultat i 
litteraturstudien (Henricson, 2012). Sju av artiklarna var av kvalitativ metod vilket 
gynnade litteraturstudien, då den skulle belysa sjuksköterskors synsätt. En svaghet är 
det faktum att resultatartiklarna delades upp i hälften och granskades på varsitt håll, 
vilket kan ge rum för friare tolkning och skilja bedömningarna åt (ibid.). 

Insamlad data bearbetades först enskilt för att sedan jämföras, därefter analyserades 
materialet gemensamt för att nå djupare förståelse. Detta kan ses stärka reliabiliteten 
(Henricson, 2012). Resultatet i litteraturstudien består av forskning från olika delar av 
världen, således kan en överförbarhet vara möjlig. Aspekter av kulturell och 
organisatorisk art kan dock spela roll i att överföra kunskapen. En etisk diskussion har 
förts i samtlig forskning som representerar resultatet i litteraturstudien. Forskningen är 
utförd på så sätt att anonymitet och konfidentialitet bevarats. Artiklarna är av god 
vetenskaplig kvalitet och belyser ett aktuellt och samhällsrelevant område. Författarna 
till litteraturstudien har bearbetat och sammanställt resultatet på ett objektivt sätt i ett 
medvetet försök att inte påverka resultatet.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet redovisar sjuksköterskors olika synsätt på familjecentrerad vård som 
filosofi och som omvårdnadsmodell. Sjuksköterskorna ser familjecentrerad vård som 
ett viktigt ansvarsområde i yrkesrollen, både i att skapa relationer och i att 
kvalitetssäkra vården. Familjens delaktighet och närvaro på sjukhus ses kunna bidra 
till positiva upplevelser hos barnet och underlättar återhämtning vid sjukdom (Coyne 
et al., 2011; MacKay & Gregory 2011). Familjen blir genom delaktighet tryggare i sin 
vårdande roll av barnet, vilket genererar en positiv upplevelse under sjukhusvistelsen 
(Van Riper, 2001). Det återkommer i resultatet att sjuksköterskor ser en tydlig brist på 
utövande av familjecentrerad vård (Coyne et al., 2013; Coyne et al., 2011; Petersen et 
al., 2004), trots de positiva konsekvenser det för med sig.  

Enligt Eriksson (1988, 1995) är det viktigt att ha ett holistiskt synsätt inom 
sjukvården, där enskilda element hos människan måste förstås för att kunna se 
helheten. Tveiten (2000) förklarar hur familjen utgör en stor del av barnets livsvärld 
och på så sätt ingår i barnets helhet, vilket skulle kunna förklara hur 
familjemedlemmar påverkas när barnet hamnar på sjukhus (SSF, 2014). Det 
framkommer i resultatet att sjuksköterskor väljer att se familjen som en helhet och 
låta dem själva avgöra vilka som skall inkluderas i barnets vård (Coyne et al., 2011; 
MacKay & Gregory, 2011). Familjebegreppet har utvecklats, förändrats och blivit 
alltmer diffust i vilka individer som utgör kärnan i begreppet (Benzein et al., 2009). 
Familjen består inte enbart av medlemmar med förbindelse via blodsband, utan utgörs 
också av känslan av gemenskap och samhörighet (Seikkula i Benzein et al., 2009). 
Trots det faktum att familjens delaktighet ses som en avgörande aspekt i 
familjecentrerad vård (Coyne et al., 2011; Fegran & Helseth, 2009; Hughes, 2007; 
MacKay & Gregory, 2011; Young et al., 2006) kan delaktiggörandet endast utföras i 
den mån familjen själva önskar (Coyne et al., 2011; Institute for patient- and family-
centered care, 2008). Det är således viktigt för sjuksköterskor att vara medvetna om 
hur delaktigheten inte utgör en fast struktur i familjecentrerad vård, då önskan att vilja 
delta är individuell.  

En viktig aspekt för att familjen skall kunna delta i beslutsfattande och planering i 
barnets vård är informationsgivning från sjukvårdpersonal (Coyne et al., 2011; 
MacKay & Gregory, 2011; Paliadelis et al., 2005; Petersen et al., 2004; Young et al., 
2006). I en studie av Meert, Briller, Myers Schim, Thurston och Kabel (2009) 
framkommer hur familjen anser att denna information skall ges på ett ärligt sätt och 
att ingen information skall undanhållas gällande barnets hälsotillstånd. Enligt Shields, 
Pratt, Davis, och Hunter (2007) kan information som ges vid tillfällen då familjen inte 
är mottaglig för det, resultera i ökad stress och ångest i en redan påfrestande situation. 
Enligt NOBAB (u.å.) skall information ges i syfte att minska stress hos barnet och 
familjen. På så sätt är det av betydelse att inte endast bistå dem med korrekt och 
nödvändig information, utan även reflektera över hur och när det ges. 
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Samarbetet mellan sjuksköterskor och andra vårdprofessioner ses kunna tillgodose 
den unika familjens behov (Coyne et al., 2013; Institute for patient- and family-
centered care, 2008; MacKay & Gregory, 2011; SSF, 2009). Människor har olika 
önskemål, erfarenheter och värderingar, vilka måste respekteras och bemötas med 
värdighet och professionalitet (Eriksson, 1988). Varje vårdprofession besitter ett eget 
kunskapsområde (SSF, 2009) och ett samarbete mellan professionerna kan på så sätt 
tänkas underlätta i tillgodoseendet av familjens olika behov. I resultatet framkommer 
hur samarbetet mellan sjuksköterskor och familj ses som en del i familjecentrerad 
vård, men att ett alltför nära samarbete sätter höga krav på sjuksköterskor (Fegran & 
Helseth, 2009). Balansen mellan professionalitet och emotionellt engagemang 
upplevs därför i viss mån vara svår att upprätthålla (ibid.). I dagens samhälle är 
befolkningen ofta väl påläst vad gäller sina rättigheter och hälsotillstånd, vilket ökar 
kraven på sjuksköterskors förhållningssätt och bemötande gentemot barnet och 
familjen (SSF, 2009). Resultatet visar att sjuksköterskor upplever höga krav från 
familjen i att ha ett genuint förhållningssätt och erbjuda stöd (Fegran & Helseth, 
2009). Det uppfattas som ett misslyckande i yrkesrollen när det uppstår svårigheter att 
motsvara dessa krav (ibid.). De påfrestande krav sjuksköterskor ser i att skapa nära 
relationer och att nå familjens önskemål kan tänkas bidra till att familjecentrerad vård 
inte utförs i den mån det behövs. Införlivande av familjecentrerad vård riskerar att 
undvikas när sjuksköterskor ser en familj som svårhanterlig (MacKay & Gregory, 
2011; O’Haire & Blackford, 2005). Bemötanden försvåras bland annat i de situationer 
då det råder brist på kunskap och förståelse kring kulturella och språkliga skillnader, 
relaterat till rädsla att agera kränkande gentemot familjen (MacKay & Gregory, 
2011). I studien av Meert et al. (2009) uttrycker familjen ett behov av att bli 
respekterad och bemött med värdighet för sitt ursprung och sin kultur. På grund av 
bristande kommunikation och genom att sjuksköterskor vill undvika att kränka 
familjens integritet kan det istället tänkas att de riskerar att uteslutas i omvårdnaden. 

I vilken mån familjecentrerad vård införlivas kliniskt bestäms av varje enskild 
sjuksköterska och vilket synsätt sjuksköterskan har på familjecentrerad vård 
(Paliadelis et al., 2005). I relation till att sjuksköterskor har det övergripande ansvaret 
för omvårdnaden (SSF, 2009) framkommer det av Fenwick et al. i Harrison (2010) 
hur sjuksköterskor har en maktposition över familjen i form av kunskap och 
legitimitet. I resultatet råder skilda meningar kring ansvar vad gäller 
omvårdnadsåtgärder. I studien av Hughes (2007) uttrycker sjuksköterskor att de 
endast skall finnas till hands i de uppgifter familjen inte kan utföra. Vidare påstår 
Hutchfield (1999) att sjuksköterskor bör fungera stöttande och rådgivande och genom 
detta samtidigt minska hierarkin i vårdandet. Resonemanget motsägs i studierna av 
Paliadelis et al. (2005) och Young et al. (2006) där sjuksköterskor anser att familjen 
skall få behålla föräldrarollen och inte utnyttjas som arbetskraft eller utsättas för 
onödig stress. Sjuksköterskor utesluter stundtals medvetet familjen i syfte att skydda 
dem från onödigt lidande och implementerar således familjecentrerad vård (Paliadelis 
et al., 2005). Båda påståenden förklaras enligt Hutchfield (1999) utgöra två alternativa 
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utövanden av familjecentrerad vård, där familjen värdesätts oavsett. Exklusion av 
familjen kan på så sätt innebära ett utövande av omvårdnadsmodellen.  

I resultatet betonas rådande resursbrister på sjukhusen och ett uttryckt behov från 
sjuksköterskor vad gäller förståelse och medvetenhet för familjecentrerad vård. 
Familjevänliga enheter ses kunna gynna familjecentrerad vård och underlätta 
sjukhusvistelsen för familjen (Coyne et al., 2011; Fegran & Helseth, 2009). Det 
framkommer i studien av Forsythe i Eichner et al. (2012) att förbättrade faciliteter 
som är familjeanpassade förkortar vårdtiden för barnet, minskar antalet återbesök 
samt ökar tillfredsställelsen och minskar ångesten hos familjen. Dessa faktorer skulle 
kunna gynna organisationen och det är därför av relevans att organisationen 
intresserar sig för de förutsättningar som krävs och efterfrågas av sjuksköterskor. Tid 
förklaras som en bristande resurs och sjuksköterskor känner frustration över hur det 
förhindrar implementering av familjecentrerad vård (Coyne et al., 2011; MacKay & 
Gregory, 2011; Paliadelis et al., 2005). Tid krävs i den bemärkelsen att en god och 
tillitsfull relation skall kunna upprätthållas (Espezel & Canam, 2003). Personalbrist 
och minskad kontinuitet i omvårdnad lyfts i resultatet som en stressor i att se till hela 
familjen. Espezel och Canam (2003) förklarar att som en följd av personalbrist och 
stor personalomsättning uppstår korta interaktioner med familjen. Det resulterar i att 
sjuksköterskor tenderar att prioritera de fysiska behoven hos barnet och familjen 
hamnar i skymundan (ibid.). Enligt NOBAB (u.å.) skall sjuksköterskor stötta familjen 
till att delta i barnets omvårdnad. Den redan stressiga situationen som grundas i brist 
på tid och personal riskerar att förvärras när sjuksköterskor tvingas att åsidosätta 
familjen.  

Erfarenhet och utbildning har inverkan på sjuksköterskors synsätt på och utövande av 
familjecentrerad vård (Coyne et al., 2013; Petersen et al., 2004; Young et al., 2006). 
Enligt SSF (2009) ingår det i sjuksköterskans profession och ansvar att vara 
uppdaterad kring evidensbaserad forskning som skall kvalitetssäkra omvårdnaden. 
Övervägande hos sjuksköterskor innebär detta en vilja att följa framtagen forskning 
och implementera kunskapen kliniskt (ibid.). I relation till hur familjecentrerad vård 
stärker kvaliteteten i omvårdnaden, bör det således finnas kunskap och vilja att 
införliva omvårdnadsmodellen. Sjuksköterskor på specialistenheter och med högre 
utbildning har bättre möjligheter till, samt förståelse kring att delaktiggöra familjen 
(Harrison, 2010; MacKay & Gregory, 2011). Nyutexaminerade sjuksköterskor visar 
sig ha svårare att utöva familjecentrerad vård (MacKay & Gregory, 2011). Som 
nyutexaminerad hamnar fokus på att utföra omvårdnadsmoment på ett korrekt sätt och 
familjen hinns inte med (ibid.). Det är intressant hur sjuksköterskor i dessa situationer 
prioriterar praktiska moment framför familjen. En förklaring till detta är bland annat 
en rädsla att utföra momentet felaktigt (MacKay och Gregory, 2011), men skulle även 
kunna vara att familjen inte ses som resurs i barnets återhämtning. 
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Synen på familjecentrerad vård innefattar bland annat hur flera element måste förstås 
och samverka tillsammans, där varje element ses vara av betydelse för införlivande av 
familjecentrerad vård. Likheter kring filosofin av familjecentrerad vård kan ses med 
teorin om den hela människan, där enskilda dimensioner måste medvetandegöras och 
förstås i syfte att nå en helhetssyn. 

Konklusion 
Det rådde en allmän positiv syn på familjecentrerad vård som omvårdnadsmodell och 
vilka effekter det kunde tillföra i sjukvården. För att underlätta implementering ansåg 
sjuksköterskor att de hade ett ansvar i att skapa relationer med familjen. Relationerna 
grundade sig på olika principer i form av delaktighet, samarbete, stöd och 
information. Genom att familjen fick stöd och korrekt information blev de 
automatiskt delaktiga i vården. Samverkan mellan olika yrkesroller och familjen 
genererade bästa möjliga kunskap och vård och det sågs en förbättrad återhämtning 
hos barnet. I relation till att sjuksköterskor har ansvar över omvårdnaden, försattes 
sjuksköterskor i en maktposition. Skillnader fanns i vad som uppfattades ingå i 
sjuksköterske- och föräldrarollen och det var av stor vikt att diskutera respektive 
roller och ansvarsområden. Vidare för att kunna implementera familjecentrerad vård 
sågs ett behov av organisatoriskt stöd, tydliga riktlinjer samt utbildning i ämnet. Tid, 
personal med varierande erfarenheter, samt familjevänliga faciliteter var faktorer som 
skulle underlätta familjecentrerad vård. Sjuksköterskor uttryckte en rådande brist på 
förståelse och medvetenhet för familjecentrerad vård som filosofi på sjukhusen. 
Utbildning, erfarenhet och medvetenhet påverkade förståelsen för familjecentrerad 
vård som i sin tur resulterade i det synsätt den enskilda sjuksköterskan hade för 
filosofin. 

Implikation 
En stor del av forskning kring familjecentrerad vård riktar sig mot familjens syn och 
upplevelser inom området. I implementering har sjuksköterskor ett övergripande 
ansvar och det framkommer att sjuksköterskor inte applicerar familjecentrerad vård i 
den mån det anses vara viktigt. Det är således av betydelse att ytterligare forskning 
inom området sker. Forskning kring hur familjecentrerad vård gynnar organisation 
och sjukvårdspersonal skulle dessutom kunna öka frekvensen av utövandet. Vidare 
krävs kunskaper och medvetenhet inom hälso- och sjukvården som kan leda till 
utformande av strukturella riktlinjer för att underlätta implementering. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl Pubmed 

Familjecentrerad vård 
MH ”Family Centered 
Care” 

”Family Nursing” [Mesh] 

Sjuksköterskor Nurs* Nurs* 

Attityder Attitud* Attitud* 

Barn Child* Child* 

Synsätt Approach* Approach* 

Uppfattningar Perception* Perception* 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 
Resultatartiklar i parentes utgör dubbletter från tidigare sökningar. 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

141010 Cinahl 

(MH ”Family Centered Care”) 
AND ((nurs* AND attitud* AND 
child*)) 
 
Limiters – Published Date: 
20040101-20141231; English 
Language; Research Article; 
Abstract Available 

64 64 23 9 

141010 PubMed 

(“Family Nursing” [Mesh]) AND  
(nurs* AND attitud* AND child*) 
 
Limiters – (hasabstract[text] AND 
"20040101-20141231"[PDat] AND 
English[lang]) 

68 37 9 3(2) 

141015 Cinahl 

(MH ”Family Centered Care”) 
AND ((nurs* AND approach* 
AND child*)) 
 
Limiters – Published Date: 
20040101-20141231; English 
Language; Research Article; 
Abstract Available 

27 11 3 3(3) 

141015 PubMed 

(“Family Nursing” [Mesh]) AND  
(nurs* AND approach* AND 
child*) 
 
Limiters – (hasabstract[text] AND 
"20040101-20141231"[PDat] AND 
English[lang]) 

45 21 3 2(2) 

141020 Cinahl 

(MH ”Family Centered Care”) 
AND ((nurs* AND perception* 
AND child*)) 
 
Limiters – Published Date: 
20040101-20141231; English 
Language; Research Article; 
Abstract Available 

32 15 6 4(4) 

141020 PubMed 

(“Family Nursing” [Mesh]) AND  
(nurs* AND perception* AND 
child*) 
 
Limiters – (hasabstract[text] AND 
"20040101-20141231"[PDat] AND 
English[lang]) 

27 11 2 2(1) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens  Coyne, I., Murphy, M., Costello, T., O'Neill, C., & Donnellan, C. (2013). A survey of nurses' 
practices and perceptions of family-centered care in Ireland. Journal of Family Nursing, 19(4), 
469-488. doi:10.1177/1074840713508224 

Land  
Databas 

Irland 
PubMed 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och utövanden av familjecentrerad vård. 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
 
Icke-experimentell enkätundersökning 
 
Enkäten skickades till 750 sjuksköterskor som motsvarade undersökningens inklusionskriterier. 
Enkäten skickades till 7 av 19 barnenheter belägna i Irland. Enheterna valdes för deras geografiska 
lokalisation och enhetens storlek. 250 sjuksköterskor valde att delta i studien, med varierande 
ålder och erfarenhet. 
 
En enkät bestående av instrumentet Family-Centered Care Questionnaire-Revised (FCCQ-R) och 
med demografiska frågor innefattande ålder, kön, år av erfarenhet och erfarenhet inom 
barnsjukvården. FFCQ-R består av 45 frågor inriktad mot familjecentrerad vård, utformad av 
Bruce och Ritchie 1997. Forskarna besökte de olika enheterna och delade ut enkäterna, 
insamlingen skedde mellan februari och maj 2008.  
 
Normalfördelad insamlad data med undantag för en underkategori i resultatet som analyserades 
med hjälp av Kolmogorov-Smirnov’s statistiska metod. Dataanalysen genomfördes med hjälp av 
SPSS. Envägs ANOVA-test användes för att jämföra skillnader mellan demografiska och 
professionella undergrupper. För undergruppskorrigering användes Bonferroni. För att identifiera 
statistiska skillnader mellan variabler tillämpades Cohen’s formel. 
 
67 % 
 Slutsats Sjuksköterskor värdesatte den unika familjen och uttryckte det vara en viktig aspekt för att kunna 
implementera familjecentreradvård. Grad av utbildning i sjuksköterskeyrket påverkade 
uppfattningen av familjecentrerad vård. Sjuksköterskor stöttade familjecentrerad vård som filosofi 
men belyste även hinder för utövandet, såsom organisatoriskafaktorer och samarbete med 
familjen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Coyne, I., O'Neill, C., Murphy, M., Costello, T., & O'Shea, R. (2011). What does family-centred 
care mean to nurses and how do they think it could be enhanced in practice. Journal of Advanced 
Nursing, 67(12), 2561-2573. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05768.x 

Land  
Databas 

Irland 
Cinahl 

Syfte Att redovisa sjuksköterskors uppfattningar och utövanden av familjecentrerad vård. 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
 
Beskrivande enkät 
 
Bekvämlighetsurval användes i rekryteringen. Det var 750 sjuksköterskor som tillfrågades från 
sammanlagt 7 av 19 barnenheter i olika delar av Irland, varav 250 valde att delta i studien. 
 
En enkät bestående av 47 frågor, varav de två sista öppna kvalitativa frågorna analyserades och 
redovisades i denna studie. Enkäten som användes i studien är utformad år 1997 av Bruce och 
Ritchie och benämns som ”The Family-Centred Care Questionnaire-Revised” (FCCQ-R). 
Samtliga enkäter delades ut för hand till enheterna mellan 2008 och 2009 och återhämtades vid ett 
senare tillfälle. 
 
Samtliga enkäter granskades och svaren till de två öppna frågorna transkriberades manuellt i ett 
dokument för att möjliggöra utförandet av en kvalitativ innehållsanalys av materialet. Data bröts 
ner i mindre enheter för att därefter kodas latent. Olika koder som framkommit ur dokumentet 
jämfördes och diskuterades samt kategoriserades av forskarna. Kategorierna kom sedan att utgöra 
två huvudteman som motsvarade de två kvalitativa frågeställningarna i enkäten.  
 
67 % 
 
 
 

Slutsats De flesta sjuksköterskorna såg involvering av familjen som en central del i familjecentrerad vård. 
Familjen ansågs inte endast innefatta syskon och föräldrar, utan även mor- och farföräldrar och 
vänner. Familjen sågs kunna bidra till en bättre vårdkvalitet för barnet i form av bland annat 
stressreduktion. Sjuksköterskorna hade en tydlig och positiv bild av vad familjecentrerad vård är 
och vad som krävs i att införliva filosofin. Svårigheter med att implementera familjecentrerad vård 
upplevdes bland annat vara då sjuksköterskorna var underbemannade och då det organisatoriska 
stödet inte fanns. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

Referens Fegran, L., & Helseth, S. (2009). The parent-nurse relationship in the neonatal intensive care unit 
context--closeness and emotional involvement. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(4), 
667-673. doi:10.1111/j.1471-6712.2008.00659.x 
 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Att undersöka föräldrars och sjuksköterskors erfarenheter av den nära relationen mellan förälder 
och sjuksköterska då ett prematurt barn blir hospitaliserat. 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
 
Utforskande design med hermeneutiskt tillvägagångssätt grundat i Gadamers hermeneutik. 
 
Bekvämlighetsurval där sex mödrar, sex fäder och sex primärvårdssjuksköterskor från en 
neonatalintensivvårdsavdelning i Norge deltog i studien. Allteftersom föräldrar rekryterades till 
studien, blev ansvarig sjuksköterska till respektive patient tillfrågad att delta. Rekrytering 
fortskred tills dess att datamättnad uppnåddes. 
 
Studien bestod av 27 veckor etnografiskt fältarbete med observationer samt semistrukturerade 
intervjuer, mellan oktober 2003 och november 2004. Datainsamlingen bestod av 160 timmar 
observation, respektive 18 djupgående intervjuer. Individuella retrospektiva intervjuer med 
mödrar och fäder utfördes i samband med att barnet skrevs ut från sjukhuset. Samtliga intervjuer 
bandinspelades i enskilt rum. Föräldrarnas intervjuer tog cirka 40 minuter och intervjuer med 
sjuksköterskor tog cirka en timme. 
 
Mellan varje fältobservation transkriberades och analyserades insamlad data. Efter att data 
transkriberats lästes materialet grundligt ett flertal gånger. Kondensering av data genererade sex 
teman. En systematisk kodning av samma transkriberade material utfördes via dataprogrammet 
NUD*IST. Genom egna tolkningar, samt kodning av dataprogrammet möjliggjordes ytterligare 
djupdykning i materialet och två huvudteman uppstod. 
 
Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskorna beskrev vikten av att förstå familjens situation och att ta hand om dem. Studien 
visade på att kvaliteten på relationen mellan familj och sjuksköterskor hade stor inverkan på 
upplevelserna av vårdprocessen. Sjuksköterskorna förklarade hur vägen till att hitta balansen 
mellan emotionellt engagemang och professionellt beteende är en svår men viktig resa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 4 

Referens Hughes, M. (2007). Parents' and nurses' attitudes to family-centred care: An Irish perspective. 
Journal of Clinical Nursing, 16(12), 2341-2348. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.01967.x 

Land  
Databas 

Irland 
Cinahl 

Syfte Att undersöka föräldrars och sjuksköterskors attityder gentemot Caseys partnerskapsmodell i att 
utöva omvårdnad på en barnavdelning i ett regionalt sjukhus. 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
 
Ej angivet  
 
Obundet slumpmässigt urval. Enkäten skickades till 44 sjuksköterskor som jobbade på enheten. 
Enkäten skickades även till 100 föräldrar vars barn vårdats på sjukhus inom de tre senaste 
månaderna. 43 föräldrar och 28 sjuksköterskor besvarade enkäten.  
 
Datainsamling skedde via en enkät som forskarna själva utformat, bestående av två frågeformulär. 
Frågeformulären innefattade slutna frågor med fasta uttalanden som besvarades med en 
likertskala. Materialet samlades in under en tremånaders period mellan 2002-2003. En pilotstudie 
genomfördes innan den huvudsakliga undersökningen, i vilken 20 sjuksköterskor och fem 
föräldrar deltog.  
 
Materialet bearbetades och fördes in i SPSS. Kodad data analyserades med hjälp av univariat 
analys. 
 
Bortfall av sjuksköterskor var 35 %. 

Slutsats Sjuksköterskor ansåg att familjen skulle utföra mesta delen av barnets omvårdnad. 
Sjuksköterskorna skulle endast hjälpa till när familjen inte hade den kunskap eller kompetens som 
krävdes. Sjuksköterskor belyste vikten av att värdera familjens kunskap om barnets 
sjukdomstillstånd samt betydelsen att de fick närvara med deras barn på sjukhus. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II 
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Artikel 5 

 

 

Referens MacKay, L. J., & Gregory, D. (2011). Exploring family-centered care among pediatric oncology 
nurses. Journal of Pediatric Oncology Nursing: Official Journal of the Association of Pediatric 
Oncology Nurses, 28(1), 43-52. doi:10.1177/1043454210377179 
 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Att undersöka familjecentrerad vård bland barnonkologsjuksköterskor på ett västkanadensiskt 
barnsjukhus. 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
 
Studien är utformad efter naturalistisk design. 
 
Strategiskt bekvämlighetsurval där 20 sjuksköterskor från ett västkanadensiskt barnsjukhus 
rekryterades till studien. Studien annonserades via affischer och broschyrer på och runtom 
kliniken. 
 
Personcentrerade semistrukturerade intervjuer utfördes och datamättnad uppnåddes då 
återkommande kategorier framkom efter den 14:e intervjun. Resterande intervjuer genomfördes 
trots datamättnad på grund av redan inbokade möten. Intervjuerna bandinspelades och 
transkriberades ordagrant. Datainsamling skedde under januari och februari 2009.  
 
Tematisk kodning användes för att analysera data i studien. Materialet lästes noggrant i syfte att 
finna återkommande mönster och begrepp. Likartade mönster grupperades och utvecklades till 
fem olika större teman. 
 
Ej angivet 

Slutsats Samtliga sjuksköterskor i studien identifierade familjecentrerad vård som ett utövande i att 
involvera och vårda familjen och att inkludera samtliga i patientbegreppet. Sjuksköterskornas 
samarbete med patient och familj var viktigt, då den nära relationen hjälpte sjuksköterskorna att 
förstå vad i omvårdnaden som gav stor skillnad för hela den enskilda familjen. Svårigheter med att 
införliva familjecentrerad vård var bland annat då kulturella skillnader uppstod, när det var brist på 
resurser och förståelse, när barnet med familj hade svårt att anförtro sig till sjukvårdpersonal och 
då de inte tillät diskussion om barnets diagnos framför barnet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 6 

 

 

 

Referens Mahon, P. R. (2014). A critical ethnographic look at paediatric intensive care nurses and the 
determinants of nurses' job satisfaction. Intensive & Critical Care Nursing : The Official Journal 
of the British Association of Critical Care Nurses, 30(1), 45-53. doi:10.1016/j.iccn.2013.08.002 
 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Att undersöka viktiga faktorer i det kulturella sammanhanget på en kanadensisk pediatrisk 
intensivvårdsavdelning, hur sjuksköterskor upplever miljön och identifiera hur dessa influenser 
formar sjuksköterskor genom att vårda kritiskt sjuka barn under deras karriär.  
 
 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
 
Kritisk etnografi med Carspeckens fem steg för kritisk kvalitativ forskning.  
 
Till studien rekryterades 31 frivilliga sjuksköterskor på en pediatrisk intensivvårdsavdelning i 
västra Kanada. Sjuksköterskorna informerades om studien via ledningsmöten, mejl samt 
information utplacerad på avdelningen.  
 
Semistrukturerade intervjuer och observationer utfördes. Under intervjuerna ombads 
informanterna att tala fritt om deras erfarenheter och specifika beteenden. Intervjun ljudinspelades 
och anteckningar fördes genomgående. 
 
Insamlad data analyserades med hjälp av Carspeckens fem-stegsmetod för kvalitativ forskning.  
N-Vivo användes som databas. Under analysen utformades fyra genomgående teman som 
presenterades i resultatet.  
 
Ej angivet 
 

Slutsats Den mest tillfredställande delen i sjuksköterskerollen var att ge stöd till och underlätta för familjer 
och deras barn under sjukhusvistelsen. Sjuksköterskorna strävade efter att göra påfrestande 
situationer mindre traumatiska för familjen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

 

Referens Merighi, M. A. B., de Jesus, M. C. P., Santin, K. R., & de Oliveira, D. M. (2011). Caring for 
newborns in the presence of their parents: The experience of nurses in the neonatal intensive care 
unit. Revista Latino-Americana De Enfermagem, 19(6), 1398-1404. 

Land  
Databas 

Brasilien 
Cinahl 
 Syfte Att förstå sjuksköterskors upplevelser av att vårda nyfödda barn i föräldrarnas närvaro.   

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk design grundad i Alfred Schütz, den sociala fenomenologin. 
 
Sju sjuksköterskor inkluderades i studien. Studien utfördes på en neonatalintensivvårdsavdelning 
och samtliga sjuksköterskor som arbetade på avdelningen vid studiens genomförande valdes att 
inkluderas. Informanterna rekryterades allt eftersom fenomenet skulle undersökas. 
 
Datainsamlingen skedde i from av semistrukturerade intervjuer med vägledande frågor. 
Intervjuerna skedde på sjukhusets enheter mellan januari och februari 2009.  
 
Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av Alfred Schütz modell för social 
fenomenologi. Det insamlade materialet analyserades för att identifiera olika kategorier och 
urskilja viktiga aspekter för att kunna förstå fenomenet. Tre kategorier identifierades i analysen 
och presenterades i resultatet.  
 
Ej angivet 
 

Slutsats Sjuksköterskorna utgav sig ha en positiv inställning till familjens närvaro vid vårdandet av deras 
barn. De framhåller vikten av att göra familjen delaktiga i omvårdnaden, se dem som aktiva och 
inte som åskådare. Sjuksköterskorna beskrev påfrestande upplevelser av att ha familjen 
närvarande vid kritiska vårdsituationer.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 8 

Referens  O'Haire, S. E., & Blackford, J. C. (2005). Nurses' moral agency in negotiating parental 
participation in care. International Journal of Nursing Practice, 11(6), 250-256. 
doi:10.1111/j.1440-172X.2005.00532.x 
 Land  

Databas 
Australien 
Cinahl 

Syfte Att utforska svårigheter i sjuksköterskors roll i att delaktiggöra föräldrar i vård av deras barn på 
sjukhus.  
 
 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
 
Grounded Theory 
 
Teoretiskt urval med sjuksköterskor som hade minst ett års pediatrisk erfarenhet från hjärt- och 
njuravdelning där studien genomfördes.  Åtta kvinnliga och en manlig sjuksköterska deltog 
frivilligt i studien.  
 
Forskarna använde sig av semistrukturerade intervjuer. Intervjuer ljudinspelades och 
transkriberades därefter. En preliminär analys av insamlad data utfördes och sammanställdes till 
ett dokument som sedan skickades till informanterna. Informanterna blev därefter inbjudna till en 
fokusgrupp där de diskuterade materialet för att komplettera med eventuell ytterligare information.  
 
I enlighet med Grounded Theory analyserades materialet med konstant komparativ analys. Allt 
insamlat material analyserades och jämfördes mot tidigare insamlad data efter varje avslutad 
intervju. Materialet fördes in i datorprogrammet N-Vivo.  För att möjliggöra uppbyggnaden av en 
grund förändrades kodningsprocessen från öppen kodning av rådata till axiell kodning. I den 
axiella kodningen bildades liknande koder tillsammans och tio kategorier utformades.  När 
materialet från fokusgrupperna tillkom gjordes de tio kategorierna om och den selektiva 
kodningen kunde inledas. Under den selektiva kodningen utformades centrala fenomen som 
presenteras i fem kategorier. 
 
Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskor såg det komplext att avgöra huruvida det var familj eller sjuksköterskor som hade 
bäst kunskap vad gällde barnets bästa. Det såg som stressande att diskutera vad som bäst gynnade 
barnet i vårdandet när familjers och sjuksköterskors åsikter skiljde sig från varandra. 
Sjuksköterskor uppfattade det som att familjen önskade delta i samtliga situationer och de belyste 
kommunikation som den mest effektiva strategin för att diskutera barnets vård. 
 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

 

 

Referens Paliadelis, P., Cruickshank, M., Wainohu, D., Winskill, R., & Stevens, H. (2005). Implementing 
family-centred care: An exploration of the beliefs and practices of paediatric nurses. The 
Australian Journal of Advanced Nursing : A Quarterly Publication of the Royal Australian 
Nursing Federation, 23(1), 31-36. 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att utforska hur barnavårdspersonal inkluderade och involverade familjemedlemmar i vårdandet 
av barn på sjukhus. 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
 
Intervjuer utifrån kvalitativ metod 
 
Strategiskt urval, där 14 barnsjuksköterskor med varierande erfarenhet av barnsjukvård deltog från 
två sjukhus i New South Wales, Australien. 
 
Ostrukturerade individuella intervjuer utfördes av en av två intervjuare, där öppna frågor ställdes. 
Varje intervju tog mellan 30-50 minuter och bandinspelades, för att sedan transkriberas. 
 
Transkriberad data från bandinspelningen lästes ett par gånger av alla medlemmar i 
forskningsteamet. I analysen användes tematisk kodning för att identifiera nyckelord och olika 
teman i datamaterialet. För att nå konsensus av framväxande teman användes en två-stegs 
analysmetod. Först analyserades datamaterialet av de båda intervjuarna. I steg två analyserades 
rena kopior av forskningsteamet. Följande steg i analysen innefattade en sammanställning av 
insamlad data som skickades till samtliga informanter, som erbjöds att kritisera och kommentera 
materialet. Resultatet kom att utgöras av fyra teman. 
 
Ej angivet 
 Slutsats Sjuksköterskorna såg positivt på familjecentrerad vård men utförandet uppfattades utmanande 
kliniskt. De visade sig bland annat vilja skydda familjemedlemmarna från jobbiga upplevelser och 
uteslöt således familjen i svåra situationer. Nivån på delaktiggörande berodde till stor del på 
sjuksköterskors eget behov av att fullfölja sin omvårdnadsroll. Brist i resurser, tid och personal 
resulterade i minskad involvering av familjemedlemmar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

 

 

 

 

 

 
 
 

Referens Petersen, M. F., Cohen, J., & Parsons, V. (2004). Family-centered care: Do we practice what we 
preach? Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing : JOGNN / NAACOG, 33(4), 
421-427. doi:10.1177/0884217504266772 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att fastställa sjuksköterskors uppfattningar och utövanden av identifierade element i 
familjecentrerad vård. 
 Metod:  

 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
 
Beskrivande 
 
Totalt deltog 62 av 114 tillfrågade sjuksköterskor från ett akutsjukhus, varav 37 arbetade på en 
neonatalintensivvårdsavdelning och 25 arbetade på barnavdelning eller pediatrisk 
intensivvårdsavdelning. Samtliga sjuksköterskor fick enkäten samt förfrågan via mejl. 
 
Forskarna använde sig av enkäten, The Family-Centered Care Questionnaire (FCCQ), som är 
utformad av Bruce och Ritchie år 1997. Enkäten bestod av 45 frågor fördelade under nio 
kategorier om familjecentrerad vård. Frågorna besvarades med likertskala mellan ett till fem. 
Demografiska variabler samlades också in i enkätundersökningen.   
 
Svarsinnehållet i enkäten jämfördes och testades med Cronbachs alfa, respektive test-retest 
reliabilitet. Både beskrivande och inferential statistisk analys utfördes för att jämföra de 
demografiska variablerna med enkätsvaren. Signifikansnivån bestämdes vara 0,05. 
 
46 % 
 
 
 

Slutsats Sjuksköterskorna i studien ansåg att samtliga identifierade element av familjecentrerad vård var 
viktiga i vård av barnet med familj. Högst rankat blev vikten av att se familjen som unik, att dela 
information och att erbjuda emotionell och finansiellt stöd. 
 Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
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Artikel 11 

 

 

 

 

 

Referens Young, J., McCann, D., Watson, K., Pitcher, A., Bundy, R., & Greathead, D. (2006). Negotiation 
of care for a hospitalised child: nursing perspectives. Neonatal, Paediatric & Child Health 
Nursing, 9(3), 7-14. 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att undersöka de kliniska problem identifierade av sjuksköterskor, relaterat till potentiella 
skillnader mellan förälder- och sjuksköterskeuppfattningar av deras roll i det hospitaliserade 
barnets vård. 
 
 Metod:  

 
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
 
Beskrivande tvärsnittsstudie 
 
Urvalet bestod av sjuksköterskor från två allmänmedicinska och två allmänkirurgiska avdelningar 
på ett sjukhus som mötte inklusionskriterier till studien. Samtliga hel- och deltidsarbetande 
sjuksköterskor från de fyra enheterna tillfrågades att delta. Av totalt 132 utgivna enkäter 
besvarades 106 stycken.  
 
En enkät utformades av forskarna i studien och granskades av en expertpanel, bestående av 
medicinska och kirurgiska barnsjuksköterskor. Enkäten kom att bestå av 24 påståenden som 
besvarades med likertskala från ett till fem. Ett pilottest utfördes på nio sjuksköterskor innan den 
färdigställda enkäten gavs ut till samtliga deltagare. Enkäten skickades ut via mejl och en 
påminnelse skickades ut två veckor senare. 
 
Beskrivande statistik i syfte att definiera kategoriska variabler samt demografiska karaktäristika 
hos urvalet. Pearsons Chi-två test användes för att urskilja huruvida de demografiska variablerna 
påverkade utfallet.  En alfanivå på 5 % bestämdes till studien. 
 
20 % 

Slutsats Majoriteten av sjuksköterskor förväntade sig inte att familjen skulle utföra sjuksköterskeuppgifter, 
och såg inte heller involvering som ett hinder i jobbet. Mindre än två tredjedelar av 
sjuksköterskorna ansåg att familj bör inkluderas i vård av barnet i den mån de föredrar att delta.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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