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Sammanfattning 

Bakgrund:  När ett barn insjuknar och behöver läggas in på sjukhus påverkas hela familjen. 

Både barn och förälder kan uppleva rädsla och stress. Sjuksköterskan bör därför finnas 

tillgänglig och ha förmågan att stödja båda parter. En annan viktig del i sjuksköterskans arbete 

är att utbilda familjen och få de att känna delaktighet i barnets vård. Familjecentrerad vård 

innebär att se familjen som en helhet och att använda deras kunskap och kompetens som 

resurser. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn (2-12 år) ur ett 

familjecentrerat perspektiv. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Sökningen gjordes 

i databaserna CINAHL, Medline och PsycInfo. Bearbetningen utfördes med en 

innehållsanalys.   

Resultat: Sjuksköterskor upplevde att de hade ett visst ansvar att involvera familjen i vården. 

Det identifierades att det fanns flera fördelar med att involvera familjer i vården, bland annat 

kunde barnet uppleva den nya miljön mindre skrämmande och traumatiska händelser 

avdramatiserades. För ett bra samarbete krävdes god kommunikation. Föräldrar bör vara 

delaktiga i omvårdnaden och det identifierades vissa praktiska moment som de kunde utföra.  

Exempel på sådana moment var stöttning vid måltid och grundläggande hygien. 

Sjuksköterskor betonade hur viktigt det var för barnet med familjens närvaro då det skapade 

trygghet. 

Slutsats: Att arbeta med familjecentrerad omvårdnad är viktigt ur flera perspektiv. För 

vårdspersonal kan föräldrarna ses som en resurs i omvårdnaden, familjen får en ökad känsla 

av delaktighet och barnet kan få en tryggare vård. Att arbeta familjecentrerat innefattar ett 

teamarbete mellan sjuksköterska, familj och övrig sjukvårdspersonal.  

 

Nyckelord: Barn, Familjecentrerad omvårdnad, Sjuksköterska, Upplevelser. 
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1.Bakgrund 
1.1 Barn i vården  

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) avses barn vara alla individer under 18 år. Några av 

de vanligast förekommande hälsoproblemen hos barn i Sverige är akuta sjukdomar såsom 

virusinfektioner eller hjärnhinneinflammation, kroniska sjukdomar (astma, epilepsi, diabetes 

och cancer) samt funktionsnedsättningar och skador till följd av olycksfall eller våld (Blair, 

Stewart-Brown, Hjern & Bremberg, 2013).  

 

Ett barn som blir inlagt på sjukhus kan uppleva miljön som okänd och skrämmande, vilket i 

sin tur kan leda till panik och stress. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal finns 

tillgänglig och kan stödja både barnet och föräldrarna för en tryggare upplevelse (Edwinson 

Månsson, 2008a). Hur barn upplever och förstår sjukdom och behandling påverkas bland 

annat av ålder, kultur och familj. Även faktorer som kognitiv och språklig förmåga, 

erfarenheter och personlighet spelar in (Carter, Brey, Dickinson, Edwards & Ford, 2014). 

  

Det är att föredra att barn vårdas på en barnavdelning med kompetent personal och en 

anpassad miljö där föräldrar kan delta. Barn genomgår utvecklingsfaser under uppväxten som 

påverkar deras kapacitet att tolka och förstå situationer, det är därför inte lämpligt att barn 

vårdas på en vuxenavdelning (Ygge, 2015).  

 

1.2 Lagar och riktlinjer  
Svensk lag (Föräldrabalken, SFS 1949:381) säger att ”Vårdnadshavaren har rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren 

skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets 

synpunkter och önskemål.” (11§). Därmed är det vårdnadshavare som har ansvar för att fatta 

beslut men barnets åsikter ska tas i åtanke utifrån dennes förmåga till självbestämmande. 

Sverige är medlem i organisationen Förenta Nationerna (FN). Där finns bestämmelser och 

riktlinjer om barns mänskliga rättigheter - Barnkonventionen. Alla deltagande länder har ett 

ansvar att till största möjlighet respektera och följa dess riktlinjer. Den sjätte riktlinjen handlar 

om barnets rätt till liv och överlevnad samt att länderna ska försäkra att barnet överlever och 

utvecklas (UNICEF, 2009). Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) övergripande mål är 

en god hälsa på lika villkor för alla. Vård ska ges med respekt för människors lika värde och 

för den enskildes värdighet. Hälsa på lika villkor ska appliceras oavsett om patienten är vuxen 

eller ett barn.  

  

1.3 Psykologisk utveckling hos barn  

En viktig aspekt vid vård av barn är att ha kunskap om hur deras tankesätt och 

kommunikation i åldern 2-12 skiljer sig från de vuxnas. För att bäst förstå och möta barnets 

behov krävs kunskap om individuell utveckling och ett samarbete med föräldrarna (Edwinson 

Månsson, 2008b).  

 

Enligt Von Tetzchner (2005) kan den kognitiva utvecklingen ses som en anpassningsprocess 

som sker vid nya krav och erfarenheter för barnet. I det kognitiva perspektivet inom 

utvecklingspsykologi beskrivs hur de olika utvecklingsstadierna påverkar bland annat 

tankeprocesser och uppfattning samt förståelse av omvärlden. En pionjär till det kognitiva 

perspektivet var Lev Vygotskij som menade att barn bygger sina erfarenheter utifrån sin 

kunskap om världen men att det sociala och kulturella sammanhanget även har stor inverkan. 

Det interaktionistiska perspektivet fokuserar mer på att barns beteenden styrs av förväntningar 

och roller. George Herbert Mead var en företrädare som fördjupade sig i hur barnet utvecklar 

en uppfattning om sig själv ”jagmedvetandet”, det innebar att den personliga utvecklingen 
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sker genom samspel med andra, både barn och vuxna. Människor agerar utifrån den betydelse 

andra individer har för dem (Hwang & Nilsson, 2011).  

 

Broberg (2015) beskriver de olika psykologiska utvecklingsstadierna utifrån Jean Piagets 

teorier. Enligt honom har barn i åldern 2-6 ett mer symboliskt tankesätt som yttras i språk och 

fantasi. De ser världen från ett perspektiv där de själva står i centrum, det vill säga ett mer 

egocentriskt tankesätt. När barn är mellan 7-11 år blir tänkandet mer logiskt och konsekvent 

kring konkreta saker. Det är inte förrän vid 12-års ålder som barn börjar tänka mer abstrakt 

och logiskt, de börjar reflektera mer och börjar få intresse för diskussioner.  

 

Barn kan uppleva rädsla för smärta, och ovisshet kan uppfattas som skrämmande. I åldern 4-6 

är föräldrarna en stor trygghet för den unga patienten. Behandlingar eller undersökningar kan 

tolkas som straff för att de har gjort något fel. I en ny miljö kan små barn bli blyga och dra sig 

tillbaka, uppleva osäkerhet och stress. Barn i åldern 7-12 kan uppleva att bli vårdade på 

sjukhus som ett straff och känna skuld inför det.  Deras starka kroppsintegritet kan leda till 

obehag inför undersökningar. Trots att föräldrarna fortfarande är viktiga kan barn i denna 

ålder skapa nära kontakter med sjukvårdspersonal (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).

  

1.4 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan måste vara medveten om sin maktposititon när hon interagerar med 

föräldrarna och det bör läggas en stor vikt på utbildning gällande samarbete med familjer 

(Corlett & Twycross, 2006). Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa förtroende och visa 

respekt för barnet så att de kan känna sig trygga och känna förtroende för henne. En annan 

viktig aspekt är att stötta barnet och föräldrarna i beslutsfattande. Sjuksköterskan  är den som 

för barnets talan och förmedlar information mellan läkare, föräldrar och patient (Carter et al., 

2014).   

 

Vissa moment, till exempel suturering av sår, kan leda till svåra situationer för 

sjuksköterskan. Barnen kan känna sig nedstämda och rädda, sparka, gråta eller försöka 

komma undan. I samband med det kan även föräldrarna känna obehag och desperat försöka 

trösta barnet. Sådana situationer kan upplevas stressfyllda av personal, patient och anhöriga. 

Sjuksköterskan måste därför ha kunskap om hur hon bäst balanserar praktiska moment 

samtidigt som hon stöttar patient och familj (Boles, 2013).  

 

Utöver den somatiska sjukvården har barnhälsovården en stor roll gällande förebyggande 

arbete och hälsoupplysning för föräldrar. Sjuksköterskan har därför ett ansvar att utbilda och 

få föräldrarna att känna kontroll över sin situation (Baggens, 2002). Att som sjuksköterska 

arbeta med barn innebär i dag ett ökat ansvar gällande information och utbildning för 

familjerna. I svåra situationer kan föräldrar behöva stöd och det ställer krav på sjuksköterskan 

att vara lyhörd samt ha en bred kunskap om bemötande (Enskär & Edwinson Månsson, 2008). 

Forsner (2015) skriver om den stora betydelsen av att ha rätt kompetens för att arbeta med 

barn då de ständigt utvecklas kroppsligt, kognitivt och socialt. Det läggs stor vikt vid att 

sjuksköterskan besitter kunskap om utvecklingsfaser. Då alla barn är unika är det viktigt att 

lära känna individen. Genom att visa intresse eller bjuda in till lek skapas en miljö där 

sjuksköterskan och patienten bättre kan lära känna varandra. Dock måste det tas hänsyn till 

om barnet sätter gränser i kontakten.    

 

Föräldrar och andra anhöriga kan hamna i en kris när ett barn blir sjukt. Vid sådana tillfällen 

är den viktigaste uppgiften för sjuksköterskan att finnas närvarande och lyssna. Att trösta utan 

ord och kroppslig kontakt kan vara viktigt för de anhöriga vid hantering av svåra situationer 
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(Radell & Bredlöv, 2015).   

  

1.5 Familjecentrerad omvårdnad  

Svensk Sjuksköterskeförening (2015) beskriver familjecentrerad omvårdnad som en del av 

familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad ses som ett paraplybegrepp för 

familjecentrerad- och familjerelaterad vård. I den familjecentrerade vården ses familjen som 

en helhet och ett system. I den familjerelaterade omvårdnaden arbetar sjukvårdspersonalen 

med patienten i centrum men tar också hänsyn till patientens familjemedlemmar.  

 

Institute for Patient- and Family-Centered Care (2006) definerar familjecentrerad vård utifrån 

fyra centrala begrepp. De är värdighet och respekt, informationsutbyte, delaktighet samt 

samarbete. Det första begreppet, värdighet och respekt, handlar om att ta hänsyn till 

familjernas perspektiv och val. Familjens värderingar, kunskap och kulturella bakgrund ska 

beaktas i planering och utförande av omvårdnad. Informationsutbytet innebär att 

sjukvårdspersonal kontinuerligt ska informera patient och familj. För att uppnå effektiv 

partnerskap i beslutsfattande bör ingen information utelämnas. Tredje begreppet menar att 

patienter och familjer ska stöttas och uppmuntras till delaktighet utifrån deras önskemål.  

Fjärde och sista begreppet innebär ett samarbete mellan patient, familj, sjukvårdspersonal och 

sjukhusledning. Det samarbetet ska finnas till för bland annat utveckling av riktlinjer och 

utbildning, tillämping i praktiken samt utvärdering.  

 

När ett barn vårdas på sjukhus är det viktigt att inte glömma bort föräldrarna. De kan känna 

stress över situationen och uppleva obehag över att se sitt barn få behandling (Edwinson 

Månsson & Enskär, 2008). En familj behöver inte utgöras av den traditionella kärnfamiljen, 

om individerna själva definerar sig som familjemedlemmar så ska dessa personer få 

möjligheten att involveras i vården (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). Grunden för 

familjecentrerad omvårdnad är ett systematiskt förhållningssätt, händelser hos individer har 

effekt på familjen som helhet. En förändring såsom sjukdom hos ett barn har en direkt 

påverkan på resterande familjemedlemmar (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). När ett 

barn blir allvarligt sjuk i den mån att det påverkar hela familjens vardag är det också viktigt 

att inte glömma bort de eventuella syskonens behov. Att arbeta familjecentrerat innebär att 

involvera hela familjen, inte bara föräldrarna till det sjuka barnet. Föräldrarna kan vara i 

behov av information angående hur syskon påverkas och vikten av att kommunicera och 

spendera tid med syskonen som är friska. Vissa syskon till sjuka barn kan även behöva 

professionell hjälp i form av kurator eller stödgrupp (Lane & Mason, 2014).  

 

I vårdsituationer råder ofta ett hierarkiskt synsätt, det vill säga att personalen är experter inom 

den medicinska vården och därmed anses veta vad som är bäst för patienten. Att arbeta 

familjecentrerat innebär att arbeta med familjemedlemmar och se deras kunskap och 

kompetens som resurser (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012c).  

 

1.6 Problemformulering  

Barn i åldern 2-12 genomgår stora förändringar både fysiskt och psykiskt. Det kan innebära 

svårigheter för sjuksköterskan då hon måste anpassa sitt arbete efter barnets individuella 

förusättningar. Vård av sjuka barn kan vara emotionellt påfrestande. Det i kombination med 

det nära samarbetet med familjen, kravet på ett professionellt bemötande samt ett 

familjecentrerat arbetssätt, blir en utmaning för sjuksköterskan. Genom att beskriva hennes 

upplevelser av arbetet ges det en bättre grund för framtida sjuksköterskor i deras möte med 

sjuka barn samt deras familj. Det kan även ha en positiv inverkan på vården för barnet samt 

hela familjens upplevelse av stöd och trygghet.  
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2. Syfte  
Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn ur ett familjecentrerat perspektiv.

  

 

3. Metod  
Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. En 

litteraturstudie börjar med en specifik frågeställning inom ett ämne, därefter genomförs en 

systematisk sökning efter relevant litteratur som besvarar syftet. Sökresultatet granskas 

kritiskt och sammanställs därefter (Kristensson, 2014).  

 
3.1 Sökstrategi  
En systematisk översikt gjordes i tre olika databaser, Medline, CINAHL och PsycInfo, 

samtliga innehåller artiklar i ämnet omvårdnadsvetenskap. I databaserna användes de 

booleska operatorerna AND och OR för att kombinera sökorden (Forsberg & Wengström, 

2013). Sökorden som användes i samtliga databaser identifierades utifrån studiens syfte.

  

 

Första databasen som söktes i var Medline. Kontrollerade ämnesord användes som sökord, så 

kallade ”MeSH-termer”. Sökorden kombinerades för att få ett specifikt men brett sökresultat. 

Sökorden som användes var Nurses, Pediatrics, Pediatric Nursing, Nursing, Attitude, 

Emotions och Family Nursing. Då Family-focused eller Family-centered inte fanns som 

MeSH-term användes här Family Nursing istället. På samtliga ämnesord där möjligheten 

fanns att utöka med underrubriker (explode+) gjordes det valet. Begräsningar som gjordes var 

engelskt språk. För att få ett 10-års intervall begränsades sökreslutatet från 2004-2014 då det 

inte fanns artiklar från 2015. Vidare begränsades åldersgruppen från 2 till 12 år. I Medline är 

alla artiklar granskade därför finns inget behov av begränsningen ”peer-reviewed”. Sökningen 

gav ett resultat på 23 artiklar (Se bilaga 1).  

 

I databasen CINAHL användes CINAHL-headings som kontrollerade ämnesord. Sökorden 

var Nurses, Pediatrics, Pediatric Care, Pediatric Nursing, Emotions, Attitude, Family 

Nursing och Family-centered Care. Endast artiklar från 2005-2015 med engelskt språk 

inkluderades. Samtliga artiklar var peer-reviewed och för att begränsa resultatet ytterligare 

valdes ”2-5 years” samt ”6-12 years”. Sökningen genererade 58 artiklar (Se bilaga 1). 

 

För att komplettera resultat från tidigare databaser användes även PsycInfo som innehåller 

artiklar bland annat inom psykologisk omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

PsycInfo använder sig inte av MeSH-termer utan har en ämnesordslista, en ”Thesaurus”. 

Sökorden som användes var Nursing, Pediatrics, Emotions och Attitudes. Då familjecentrerad 

omvårdnad inte hade en motsvarighet i ämnesordlistan användes även en fritextsökning på 

Family-Centered. Begränsningar var här ”peer-reviewed”, engelskt språk samt artiklar från 

2005-2015. Sökningen genererade tio artiklar (Se bilaga 1).  

 

3.2 Urval  

Inklusionskriterier var studier som skulle ha fokus på pediatrik och familjecentrerad vård ur 

sjuksköterskans perspektiv. Exklusionskriterier var artiklar vars syfte fokuserade på onkologi, 

smärtlindring eller palliativ vård hos barn. Litteraturöversikter exkluderades. Artiklar som 

endast handlade om barnets eller föräldrars upplevelser valdes bort då det inte svarade mot 
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syftet. Studier som innefattar neonatalvård eller barn över 12 år exkluderades.   

Enligt Kristensson (2014) sker urvalet i tre steg. Det första steget är att läsa artiklarnas 

abstrakts och välja ut de som är relevanta. Det andra steget är att läsa artiklarna i sin helhet 

och välja ut vilka som ska användas till studien. Sista steget är att göra en kvalitetsgranskning 

av artiklarna, detta för att bedöma studiernas trovärdighet och validitet.   

 

Första urvalet var att 40 artiklars abstrakts lästes och av dem valdes 23 bort då de inte mötte 

syftet. De återstående 17 artiklarna lästes i sin helhet, vilket var det andra steget i urvalet. 

Efter att ha läst samtliga artiklar valdes elva ut som var relevanta till resultatet. Tredje och 

sista steget i urvalet var att göra en kvalitétsgranskning. Som stöd användes i vissa fall 

granskningsmallar från Forsberg och Wengström (2013) samt Statens Beredning för 

Medicinsk och Social Utvärdering (2014). Artiklarnas kvalitét bedömdes till medelhög eller 

hög. På de elva utvalda artiklarna gjordes artikelmatriser (Se bilaga 2).  

 

3.3 Etiska överväganden  

Författarna ska följa riktlinjer för etiska överväganden. Fusk i form av exempelvis plagiat 

eller missvisande analys är inte tillåtet (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga artiklar som 

användes till studien har granskats av en etisk kommitté. Det togs hänsyn till författarnas 

förförståelse genom att allt material hanterades objektivt. Det för att resultatet inte skulle 

påverkas av eventuella värderingar eller åsikter. Författarna läste även samtliga artiklar på 

skilda håll och jämförde sedan uppfattningar om innehållet för att utesluta feltolkningar. Allt 

material som framkom i innehållsanalysen presenterades, både negativt och positivt resultat. 

Samtliga artiklar som inkluderades har redovisats i litteraturstudiens resultat. Inget material 

har förvrängts eller uteslutits.  

  

3.4 Bearbetning och analys  

Till innehållsanalysen grupperades datan systematiskt. Stegvis identifierades kategorier som 

svarade på syftet. Genom den systematiska analysen framkommer en indelning utav de 

meningsbärande enheterna som sedan överförs till resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarna läste artiklarna ett flertal gånger på varsitt håll. Resultat som svarade mot syftet 

markerades och skrevs av som meningsenheter. Efter analys av innebörden i texten 

identifierades underkategorier och därefter kategorier (ibid.). Innehållet jämfördes så att det 

hade tolkats likvärdigt och de slutliga rubrikerna som framkom var: Synen på det 

familjecentrerade arbetet, Att arbeta i team (med underkategorierna Arbetet med föräldrarna 

och Arbetet i det multiprofessionella teamet), Vikten av en god kommunikation, En trygg vård 

samt Brister och begränsningar framkom. Resultatet sammanfattades utefter de kategorier 

som framkommit.   

 

 

4. Resultat  
4.1  Synen på det familjecentrerade arbetet  

För sjuksköterskor innebar familjecentrerad omvårdnad inte bara att involvera föräldrar och 

syskon, utan även mor- eller farföräldrar och andra nära släktingar. Det sjuka barnet 

tillsammans med familjen var de som stod i fokus (Coyne, O’Neill, Murphy, Costello & 

O’Shea, 2011). Sjuksköterskorna upplevde sig ha ett ansvar att ta hand om hela familjen 

(Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, Winskill & Stevens, 2005). Den viktigaste aspekten i 

familjecentrerat arbete upplevdes vara att se alla familjemedlemmar som individer (Coyne, 

Murphy, Costello, O’Neill & Donnellan, 2013). Att involvera familjen i vården sågs som en 

del i hennes roll (Coyne et al., 2011). Det visades att en positiv inställning från sjuksköterskan 

reflekterades i partnerskapet med familjen. Vid ett effektivt samarbete upplevdes det att 
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samtliga parter var nöjda (Lee, 2007). Sjuksköterskan strävade alltid efter att ge den bästa 

möjliga vården till både barnet och familjen, detta visade sig inte alltid vara en enkel uppgift 

(O’Haire & Blackford, 2005).  

 

Sjuksköterskan såg sig själv som expert inom omvårdnadsområdet, det framkom dock att 

vissa var oförmögna eller ovilliga till att dela med sig av sin kunskap till patienters 

familjemedlemmar. Många sjuksköterskor upplevde dock att de hade ett ansvar som de inte 

kunde frånsäga sig, nämligen att stötta och utbilda familjemedlemmarna samt agera som en 

förebild (Paliadelis et al., 2005). En viktig del i det familjecentrerade arbetet var att lära ut, ha 

översikt, ge råd och trygghet samt bygga en relation med familjen. De behövde även ha en 

öppen inställning i mötet med familjerna, inte vara dömande samt kunna lyssna och förstå. Då 

alla familjer hanterade sjukhusvistelsen olika skulle det respekteras och alla familjerna fick 

delta efter egen vilja (Coyne et al., 2011).   

 

Sjuksköterskor identifierade flera fördelar med att göra familjen delaktig i vården, bland annat 

minimerades barnets rädsla inför den främmande miljön. Det främjade även barnets hälsa, gav 

en bättre återhämtning samt visades kunna avdramatisera traumatiska händelser (Coyne et al., 

2011).   

 

4.2 Att arbeta i team  

För att kunna arbeta familjecentrerat krävdes rätt inställning och att sjuksköterskan fick lära 

sig om samarbete tidigt i karriären, både med anhöriga och annan personal. Överlag hade 

sjuksköterskorna en positiv attityd till att involvera både barnet och familjen då de ville 

försäkra att barnet fick den bästa möjliga vården. Att ha den inställningen gav oftast ett 

välfungerande teamarbete (Lee, 2007).   I en studie (Coyne et al., 2011) framkom familjens 

engagemang, partnerskap och multiprofessionellt tillvägagångssätt som viktiga komponenter i 

familjecentrerad omvårdnad. Sjuksköterskor upplevde sig ha en medlande roll i teamet då det 

var de som stod familjen närmast och förmedlade den medicinska informationen på ett tydligt 

sätt (Paliadelis et al., 2005).  

 

4.2.1 Arbetet med föräldrarna  

Inom pediatriken står sjuksköterskan både för barnets och föräldrarnas talan vilket ibland kan 

innebära svårigheter. Alla föräldrar hanterade vården av sitt barn olika och sjuksköterskan var 

tvungen att anpassa sig för att möta de individuella behoven. Sjuksköterskan förväntade sig 

att alla föräldrar ville involveras i barnets vård (O’Haire & Blackford, 2005). Dock upplevde 

vissa sjuksköterskor i den äldre åldersgruppen (över 41) att föräldrars involvering inte var så 

nödvändig (Angelo, Cascaes Cruz, Fernandes Pires Mekitarian, Cavalcante da Silva dos 

Santos, Costa Marques Martinho & Ferreira Pereira da Silva Martins, 2014). Det framkom 

även att sjuksköterskor underskattade vad föräldrar kunde lära sig att göra gällande vård för 

det sjuka barnet. En del sjuksköterskor upplevde att föräldrarna inte visste vad som 

förväntades av dem (Hughes, 2007). Sjuksköterskor som var överarbetade och/eller 

överbelastade kunde även ha brist på energi och motivation till att engagera och involvera 

familjemedlemmar i barnets vård (Paliadelis et al., 2005). 

Grundläggande omvårdnad, exempelvis stöttning vid måltider, hygien samt att ge trygghet 

och sällskap upplevdes av sjuksköterskorna primärt vara föräldrarnas ansvar. Under 

sjukhusvistelsen kunde barnet vara i behov av underhållning till exempel spel, sagor eller 

film, det var också föräldrarnas uppgift (Paliadelis et al., 2005). Skulle föräldrarna vara 

frånvarande eller oförmögna till att utföra omvårdnaden tog sjuksköterskan över (Stuart & 

Melling, 2014). De flesta sjuksköterskor tyckte att föräldrar som stannar kvar över natten 

endast skulle väckas om barnet verkligen behövde dem (Young, McCann, Watson, Pitcher, 
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Bundy & Greathead, 2006). När föräldrar deltog i vården minskade sjuksköterskans 

arbetsbelastning då familjen blev en del av vårdteamet. Det fick däremot inte förväntas för 

mycket av föräldrarna då många saknade kunskaper i omvårdnad. Att ha ett sjukt barn var 

påfrestande och det kunde leda till bland annat trötthet, därför ville sjuksköterskan heller inte 

belasta föräldrarna allt för mycket (Paliadelis et al., 2005). Däremot beskrev en sjuksköterska 

hur vissa familjer inte ville delta i omvårdnaden överhuvudtaget. De familjerna verkade, 

enligt sjuksköterskorna, se sjukhusvistelsen som en semester och överlät därmed allt arbete 

till personalen (O’Haire & Blackford, 2005).  

Specifik omvårdnad utförs av sjuksköterskan men hon kunde ibland tillåta föräldrar att uföra 

vissa moment efter att ha fått tydliga instruktioner (Paliadelis et al., 2005). Exempel på 

specifik omvårdnad föräldrarna kunde få ansvara för var administrering av orala läkemedel 

och vätskeregistrering. De kunde även bidra genom att distrahera barnet vid smärtsamma 

moment (Coyne et al., 2011). Vissa sjuksköterskor tillät även föräldrar att utföra moment 

såsom såromläggning medan andra endast ansåg att det var nödvändigt om fortsatt vård skulle 

ske i hemmet (Paliadelis et al., 2005).  

 

Att arbeta som sjuksköterska beskrevs innebära en maktposition. Det kunde ofta vara positivt 

då det underlättade för föräldrarna. Då sjuksköterskor uppfattade att vissa föräldrar kände 

skuld då de inte hade tid eller energi att ge till det sjuka barnet kunde de förlita sig på henne 

vad det gällde bland annat beslutsfattande. Sjuksköterskor ansåg att ta hand om föräldrarna på 

det här viset är en del av den familjecentrerade omvårdnaden (Paliadelis et al., 2005). I Stuart 

& Mellings studie (2014) framkom det att det mestadels var mammor som deltog i 

omvårdnaden på sjukhuset och även stannade över natten. Papporna var de som stannade 

hemma och tog hand om eventuella syskon och fortsatte arbeta.    

 

I vissa situationer kände sjuksköterskan att hon tvingade familjen att stanna hos det sjuka 

barnet, när hennes egentliga avsikt var att få dem delaktiga (Lee, 2007). Sjuksköterskor 

betonade att det var viktigt med föräldrarnas närvaro på sjukhuset och att de inte ska känna 

sig i vägen (Hughes, 2007). Sjuksköterskor hade delade åsikter gällande vissa situationer och 

föräldrars närvaro. Det kan vara svårt för föräldrana att närvara exempelvis vid hjärt- 

lungräddning (HLR) då det kan upplevas traumatiskt och svårt att hantera emotionellt. Trots 

detta ansåg många att när föräldrarna tilläts närvara var det ett tecken på sympati och gav en 

ökad känsla av delaktighet (Jones, Parker-Raley, Maxson & Brown, 2011).  

 

4.2.2 Arbetet i det multiprofessionella teamet  

Att arbeta som sjuksköterska innebar att kunna samarbeta tillsammans med andra professioner 

(Lee, 2007). Det var sjuksköterskan som stod i nära kontakt med familjen och höll den 

underrättad om barnets tillstånd och planerad vård (Paliadelis et al., 2005). Sjuksköterskor 

upplevde att vissa familjer inte hade kunskap om de olika yrkeskategoriernas ansvarsområden 

(Neal, Frost, Kuhn, Green, Gance-Cleveland & Kersten, 2007). Läkare beskrevs informera 

familjen men diskuterade inte olika alternativ med dem, därför låg ansvaret hos 

sjuksköterskan att i efterhand förklara och svara på eventuella frågor (Lee, 2007). Det var 

viktigt att förklara för föräldrar då det ibland kunde vara svårt att förstå undersökningar, 

behandlingar och medicinska termer (Paliadelis et al., 2005). Sjuksköterskor ansåg att det var 

viktigt att hela vårdteamet arbetade tillsammans för att möta barnets och familjens behov. 

Vägledning, stöttning och god kommunikation var viktiga delar i samarbetet (Coyne et al., 

2011).  
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4.3 Vikten av god kommunikation  

Informationsutbytet mellan sjuksköterskan och föräldrar upplevdes vara högprioriterat. Att 

kontinuerligt uppdatera med information, uppmuntra till att ställa frågor samt ta sig tid att 

svara var viktigt i det familjecentrerade arbetet. Det fanns ett behov av att diskutera roller och 

ansvar med föräldrarna, speciellt när dem skulle stanna över natten då det är viktigt att känna 

till rutiner och vad som förväntas (Young et al., 2006). Sjuksköterskan hade ett ansvar att 

identifiera och bedöma familjens behov samt diskutera vården kring barnet. Det krävdes 

kommunikation mellan föräldrar och sjuksköterskor för att skapa ett förtroende (Coyne et al., 

2011). God kommunikation utvecklade tillit och respekt mellan sjuksköterska och föräldrar, 

det upplevdes därför som den mest effektiva strategin för att behålla ett bra samarbete 

(O’Haire & Blackford, 2005).  

Bristande kommunikation mellan sjuksköterska och föräldrar upplevdes som ett stort 

problem. Nyutbildade sjuksköterskor kunde uppleva en osäkerhet i sin roll vilket i sin tur 

påverkade vården och samarbetet med föräldrarna (Paliadelis et al., 2005). Vissa familjer 

beskrevs som tidskrävande, arga eller ointresserade. De familjerna upplevdes som ”svåra” och 

sjuksköterskan tog ibland distans från dem (O’Haire & Blackford, 2005).  

 

4.4 En trygg vård  
Flera faktorer visades påverka den upplevda tryggheten för barnets vård, både för 

sjuksköterskans egna arbete och familjens deltagande. Sjuksköterskor upplevde att det var 

deras ansvar att vården som utfördes var den rätta och att den var säker (O’Haire & Blackford, 

2005). Sjuksköterskor såg helst att någon familjemedlem alltid var närvarande. Det upplevdes 

ge barnet trygghet och tröst. Om läkare tillät var det önskvärt att föräldrar fick följa barnet så 

långt som möjligt, till exempel inför operation (Paliadelis et al., 2005). Att avgöra vem som 

visste bäst för barnet kunde vara en utmaning. Sjuksköterskan besitter professionella 

omvårdnadskunskaper medan föräldrarna var de som bäst känner sitt barn (O’Haire & 

Blackford, 2005). Föräldrarna kunde berätta hur barnet var hemma, de hade mer insikt i 

barnets behov och kände bättre igen beteenden. Därför vände sig sjuksköterskan till 

föräldrarna för vägledning (Lee, 2007). Om föräldrar inte höll med sjukvårdspersonal om den 

planerade vården kunde det leda till konflikter. Att inte komma överens med föräldrarna 

skapade stress hos sjuksköterskan och omvårdnaden kunde därmed bli lidande (O’Haire & 

Blackford, 2005).   

 

4.5 Brister och begränsningar  

Det framkom i studier att det var viktigt för sjuksköterskor att kunna ge en trygg omvårdnad. 

Sjuksköterskor ställde krav på sig själva vad gällde bland annat kunskap. Att inte kunna ge en 

god omvårdnad skapade frustration hos sjuksköterskan vilket i sin tur ledde till försämrad 

kvalitét på vården (Coyne et al., 2011).Ett stort problem som identifierades var tidsbristen. 

Sjuksköterskor önskade att det fanns mer tid över till familjerna. Det skulle ge möjlighet till 

att ge föräldrarna information och kunskap om den pågående vården så att de kunde vara mer 

delaktiga. Tidsbristen kunde ibland få sjuksköterskan att bortse från familjen och göra arbetet 

själv för att spara tid (Paliadelis et al., 2005). För hög arbetsbelastning och personalbrist 

gjorde det svårt för sjuksköterskorna att applicera familjecentrerad omvårdnad (Coyne et al., 

2011). Tids- och personalbrist skapade stress hos sjuksköterskorna vilket kunde påverka deras 

stöd för föräldrarna och kommunikationen med dem (Paliadelis et al., 2005; Coyne et al., 

2011). 

Sjuksköterskor kände att vårdsystemet inte var utformat efter ett familjecentrerat arbetssätt 

(Coyne et al., 2005). Det brast även i riktlinjer och rutiner för sjuksköterskan att vända sig till 

vad gäller föräldrars delaktighet. Det identifierades brister i psykosociala resurser för att 
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stödja föräldrar och familjer, exempelvis kuratorskontakt eller stöd från socialtjänsten. Flera 

sjuksköterskor upplevde att sjukhusledningen saknade uppskattning för familjecentrerad 

omvårdnad och för sjuksköterskornas arbete. Det ledde till frustration då det var svårt att 

applicera familjecentrerad omvårdnad när ledningen inte stöttade arbetet (Paliadelis et al., 

2005). Andra brister var saknaden av resurser och riktlinjer som sjuksköterskan kunde vända 

sig till när det uppstod konflikter med familjer (O´Haire & Blackford, 2005).  

Sjuksköterskor önskade att de fick regelbundna utbildningar i familjecentrerad omvårdnad då 

det skulle underlätta arbetet. Det framkom att familjecentrerad omvårdnad fungerade i teorin 

men inte alltid i praktiken (Coyne et al., 2011). Vissa sjuksköterskor uttryckte oro över 

planering och förberedelser inför utskrivning. I familjecentrerad omvårdnad var det viktigt att 

utbilda även föräldrar så de kunde vårda barnet hemma om det skulle behövas. Oron 

grundades i huruvida föräldrarna skulle klara av den fortsatta omvårdnaden hemma (Neal et 

al., 2007). 

Sjukhusmiljön var ett område som krävde förbättring för att möta familjens sociala, 

emotionella och fysiska behov. Specifikt nämnde sjuksköterskorna anpassade lokaler för barn 

på sjukhusen, exempelvis särskilda väntrum, familjerum och lekparker på sjukhusområdet 

(Coyne et al., 2011; Hughes, 2007).  

 
4.6 Resultatsammanfattning  
I det familjecentrerade arbetet ingick patient, föräldrar, andra familjemedlemmar och 

släktingar samt vårdpersonal. Sjuksköterskor ansåg sig själva vara experter inom omvårdnad 

medan föräldrar var de som kände barnet bäst. Viktiga delar för sjuksköterskans arbete är 

bland annat att lära ut, ge trygghet samt bygga en relation med familj och patient. 

Sjuksköterskor förväntade sig att föräldrar ville och skulle vara delaktiga i barnets 

omvårdnad. Att vara sjuksköterska innebär en maktposition och föräldrarna kunde ibland 

förlita sig på henne att fatta beslut och ta hand om barnet när de själva inte räckte till.  

Sjuksköterskan hade en central roll i teamarbetet då det var hon som stod närmast familjen 

och förmedlade information till dem och annan vårdpersonal. Det framkom att 

informationsutbytet var en viktig del i det familjecentrerade arbetet och kommunikation 

visades utveckla tillit och respekt. Ibland kunde det vara en utmaning att avgöra vem som 

visste bäst för barnet när föräldrar och sjuksköterskor hade olika åsikter. Tidsbristen och hög 

arbetsbelastning gör det svårt att applicera familjecentrerad omvårdnad. Sjuksköterskor 

uttryckte ett behov av riktlinjer, utbildning och stöd i sitt arbete.   

 

 

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie med systematisk sökning utfördes för att få en översikt över tidigare 

forskning inom liknande område (Forsberg & Wengström, 2013). Båda författarna ansåg att 

syftet bäst skulle besvaras med en sammanställning av flertalet studier för att få ett brett 

resultat. I efterhand reflekterar författarna över om en intervjustudie eventuellt hade varit en 

bättre metod. Anledningen till det är att det kan ses som en svaghet att det inte finns någon 

svensk studie involverad i litteraturstudien, varpå det är svårt att dra slutsatser om hur 

familjecentrerad vård fungerar i Sverige då vårdsystemen kan se olika ut. Anledningen till att 

en litteraturstudie valdes var att författarna önskade göra en sammanställning av mer 

djupgående studier som berörde exempelvis psykologisk utveckling och hur barnet kan 

påverka interaktionen med sjuksköterskan. Då resultatet främst fokuserar på arbetet med 

föräldrarna ifrågasätter författarna om en intervjustudie bättre svarat på syftet. Författarna 
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ifrågasätter om den systematiska sökningen var heltäckande och om exklusionskriterierna 

gjorde så att releventa studier utelämnades. I två artiklar (Angelo et al., 2014; O’Haire & 

Blackford, 2005) bestod populationen även av sjuksköterskor som arbetar med yngre och 

äldre barn en 2-12 år. Artiklarna inkluderades trots det då författarna anser att resultatet ändå 

är relevant för den åldersgrupp som litteraturstudien undersöker.  

Ursprungligen användes två databaser, Medline och CINAHL. Efter att ha läst artiklarna som 

valdes ut ansåg författarna att ytterliggare komplettering behövdes, därför gjordes även en 

sökning i PsycInfo. De här databaserna valdes då deras huvudsakliga innehåll är forskning 

inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Sökordet attitudes är inte en MeSH-term 

därför gjordes en fritextsökning som kombinerades med övriga sökningar. De booleska 

operatorerna AND och OR användes för att kombinera sökord (Forsberg & Wenström, 2013). 

Det stärker tillförlitligheten på sökningen då resultatet blir specifikt men brett. En begränsning 

som gjordes var engelskt språk då det är språket som författarna behärskar. Enligt 

Vetenskapsrådet (2015) ska all forskning vara granskad av forskare som är kunniga inom 

ämnet. Författarna vill inte ha forskning äldre än 10 år, därför valdes artiklar från 2005-2015 

med ett undantag för Medline där 2004-2014 användes då nyare forskning inte finns. Valet av 

åldrar grundas i att författarna upplever att barn som är yngre än två år inte har samma 

förmåga att kommunicera och att barn äldre än 12 oftast ses som relativt självständiga. 

Artiklar i sökresultatet vars fokus låg på onkologi, smärtlindring eller palliativ vård hos barn 

valdes bort av författarna. Det på grund av att det ansågs vara för specifika och specialiserade 

ämnen som därmed är svåra att tillämpa i andra sammanhang. Vissa artiklar har studerat både 

sjuksköterskors och familjemedlemmars perspektiv, de inkluderas men endast resultat om  

sjuksköterskans upplevelser redovisas i resultatet. Endast primärkällor användes till resultatet, 

därför valdes andra litteraturstudier bort då de redan är sammanställningar av tidigare 

forskning (Kristensson, 2014). Vid användning av sekundärkällor är innehållet redan 

analyserat. Därför exkluderades litteraturstudier och sekundärkällor. Tredje steget i urvalet 

var en kvalitétsgranskning med hjälp av artikelmatriser. För att bättre kunna bedöma 

artiklarnas kvalitét användes granskningsmallar av Forsberg och Wengström (2013) och från 

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (2014). Det ger en bättre insikt, både 

till artiklarnas innehåll och deras trovärdighet då en kritisk granskning sker. Samtliga artiklar 

hade granskats av en etisk kommittée och författarna hanterade all information objektivt för 

att egna förförståelser inte ska påverka resultatet.   

 

Efter samtliga urval återstod elva artiklar som besvarade syftet och var relevanta för studien. 

Artiklarna är av olika forskningsansatser, fyra kvantitativa, fyra kvalitativa och tre med 

triangulering användes. Det ses av författarna som en styrka då flera studier med olika 

metoder använts. Artiklarnas styrka bedömdes som medelhög eller hög efter en 

kvalitétsbedömning, det är positivt då resultatet blir mer pålitligt. Vissa artiklar uppfattades av 

författarna som ostrukturerade och var svåra att sammanställa då det var mycket jämförande 

mellan olika grupper, exempelvis skilda åsikter mellan sjuksköterskor i olika åldrar. Tre 

artiklar (Neal et al., 2007; Coyne et al., 2013 & Jones et al., 2011) innehöll ett något tunnare 

resultat. Dock valde författarna att inkludera dessa ändå då de stärker och förtydligar tidigare 

studiers innehåll.   

 

En systematiskt innehållsanalys gjordes för att stegvis identifiera kategorier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Efter bearbetning av texterna framkom fyra kategorier; Uppfattningar om 

familjecentrerad omvårdnad, Att arbeta i team, Sjuksköterskan i centrum samt Brister och 

begränsningar. Efter att ha skrivit ned resultatet upplevde författarna att rubrikerna var för 

otydliga och svåra att hålla isär. Därför omorganiserades resulatet och nya underkategorier 

och kategorier framkom utifrån en ny analys. De nya kategorierna är Synen på det 
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familjecentrerade arbetet, Att arbeta i team, Arbetet med föräldrarna, Arbetet i det 

multiprofessionella teamet, Vikten av en god kommunikation, En trygg vård samt Brister och 

begränsningar vilket ger ett mer välstrukturerat resultat. För att försäkra att inget resultat 

uteblivit gick författarna igenom artiklarna ännu en gång.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn (2-

12år) ur ett familjecentrerat perspektiv.   

 

Institute for Patient- and Family Centered Care (2006) beskriver hur familjecentrerad 

omvårdnad byggs upp av fyra centrala begrepp; värdighet och respekt, informationsutbyte, 

delaktighet samt samarbete. Efter analys av resultatet ser författarna likheter till de 

riktlinjerna. Kategorin vikten av en god kommunikation kan jämföras med 

informationsutbytet. Att arbeta i team tar upp både samarbete och delaktighet som viktiga 

delar. En trygg vård har liknande innebörd som värdighet och respekt. Författarna anser att 

resultatet stärks av den likheten.   

 

Sjuksköterskan besitter en maktpostition över föräldrarna när barnet vårdas på sjukhuset 

(Corlett & Twycross, 2006). Hon för barnets talan och hjälper föräldrarna att fatta beslut 

(Carter et al., 2014). Författarna anser att det ansvar och den makt sjuksköterskan har inte får 

missbrukas genom att förbise föräldrarna utan istället ska användas till att få dem delaktiga. 

Det stärks av Corlett och Twycross (2006) som menar att sjuksköterskan bör vara medveten 

om den kontroll hon utövar. Att föräldrarna får närvara har visat sig ge trygghet och ha en 

positiv inverkan på barnets återhämtning (Coyne et al., 2011). Författarna upplever att det är 

positivt för både sjuksköterskan och familjen att involvera dem i vården, däremot får det inte 

läggas ett för stort ansvar på föräldrarna. Vissa kan tycka att situationen är påfrestande och 

vill inte delta, det måste respekteras (Paliadelis et al., 2005). Familjens involvering upplever 

författarna är positivt för barnet då de får trygghet i att någon anhörig är närvarande. Det 

påståendet stärks av Edwinson Månsson & Enskär (2008) som beskriver att föräldrar ses som 

en stor trygghet för ett barn som vistas på sjukhus. Författarna upplever att det kan vara svårt 

för föräldrar att lämna sitt barn ensam på sjukhuset, därför är det viktigt ur ett etiskt 

perspektiv att låta familjen få närvara även nattetid och i komplicerade situationer om så 

önskas.    

 

Det framkommer i resultatet (Angelo et al., 2014) att den äldre generationens sjuksköterskor 

ibland är motvilliga att involvera familjer i vården. Författarna kan se varför den inställningen 

finns kvar med tanke på hur det familjecentrerade arbetet har utvecklats, däremot har även 

den äldre generationens sjuksköterskor ett ansvar att anpassa sig och tillämpa ny kunskap. 

Svensk sjuksköterskeförening (2009) skriver följande angående sjuksköterskans profession:  

 
 Detta innebär att alla sjuksköterskor har ansvar att bidra till kontinuerlig utveckling och 

 kvalitetsförbättring samt till forskning. För  de alla flesta sjuksköterskor innebär detta 

 ansvar en vilja och beredskap att följa forskning och evidens inom kunskapsområdet 

 samt omsätta och förvalta framtagen kunskap i omvårdnaden av patienter (Svensk  

 Sjuksköterskeförening, 2009).  

 

Att ge sjuksköterskor utbildning i familjecentrerad omvårdnad och i teamarbete är en viktig 

förutsättning för att hon ska kunna bemöta och lära familjen på bästa sätt. Om sjuksköterskan 

känner sig trygg i samarbetet med familjen blir det lättare för henne att utbilda föräldrarna. 

Det kan i sin tur ge en bättre vård för barnet, både på sjukhuset och i hemmet. 
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Sjukvårdspersonal anser att riktlinjer för hur de ska agera vid konflikt med familjer saknas 

(O’Haire & Blackford, 2005). Det kan vara svårt att hantera situationer där konflikter uppstår. 

Att ha riktlinjer kan vara något som sjuksköterskan kan luta sig mot för att ha grund i sitt 

argument och kunna lösa de konflikterna. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att arbeta 

med familjecentrerad omvårdnad då det kan hjälpa både patient och föräldrarna. Om 

sjuksköterskan undervisar familjen till att ge en trygg vård minskar det risken för 

komplikationer efter utskrivning. Om föräldrar känner att de har ett stöd av sjuksköterskor 

kan det minska deras stress. Då stress i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och eventuell 

sjukdom hos föräldrarna så kan sjuksköterskor genom att förebygga det bidra till minskade 

samhällskostnader i form av belastning på vården.   

 

I en studie (Lee, 2007) beskriver sjuksköterskor hur de upplever att de får tvinga föräldrar att 

stanna hos barnet när hennes egentliga avsikt är att öka delaktigheten. Författarna spekulerar i 

huruvida stress i hemmet påverkar föräldrars närvaro hos barnet på sjukhuset. Föräldrarna kan 

ha svårt att komma ifrån jobbet eller ha andra barn hemma som kräver deras tid. Det kan 

också bero på att föräldrarna upplever sjukhusvistelsen som obehaglig eller skrämmande. De 

kan behöva stöd och hjälp från sjukvårdspersonal med hur situationen och känslorna ska 

hanteras. I en annan studie (Shields, Pratt & Hunter, 2006) framkommer det att vissa föräldrar 

upplever att de förväntas stanna kvar och vara delaktiga i vården. Föräldrarna upplever krav 

på hur de ska förhålla sig och det i sin tur leder till att de får anpassa sig för att inte vara en 

börda för personalen. Det stärker antagandet att sjuksköterskan måste se till att även 

föräldrarna känner sig trygga och får stöd.   

 

Det framkommer i resultatet (O’Haire & Blackford, 2005) hur vissa sjuksköterskor stämplar 

familjer som är svåra att arbeta med och agerar sedan annorlunda mot dem. Familjer som är 

arga eller tidskrävande kunde till exempel undvikas. Författarna spekulerar huruvida familjer 

ibland kan framstå som otrevliga och arga men att det kan vara deras sätt att hantera den svåra 

situationen. Författarna upplever att individer som är i en svår situation, till exempel när ett 

barn är sjukt, kan agera utåt och framstå som otrevliga. Som sjukvårdspersonal kan det därför 

vara bra att istället för att undvika dem erbjuda mer hjälp och vara mer närvarande. 

Författarna upplever nämligen att det kan vara ett tecken på osäkerhet eller rädsla. Ett förslag 

för att hjälpa de ”svåra” familjerna i sin situation kan vara att erbjuda samtalsstöd med 

exempelvis kurator. Lee (2007) skriver att en positiv inställning från sjuksköterskan bidrar till 

ett bättre samarbete med föräldrarna. Författarna anser att med den inställningen blir det 

familjecentrerade samarbetet bättre då den kan spegla av sig hos familjen.  

 

I en studie (Lee, 2007) beskrivs hur läkare endast informerar familjemedlemmar utan att 

förklara eller diskutera. Det tycks som att det familjecentrerade arbetet mestadels läggs på 

sjuksköterskan. Hon får medla mellan familjer och läkare, svara på frågor när föräldrar inte 

förstår och planera omvårdnaden. Hon ses som spindeln i nätet. Läkare och andra professioner 

bör också lägga stor vikt på att arbeta familjecentrerat. Sjukhusledningen behöver ha kunskap 

och förståelse för den familjecentrerade omvårdnaden då det framkom i en studie att 

sjuksköterskor saknade stöd och uppskattning för arbetet (Paliadelis et al., 2005).   

 

Som det framkom i Stuart & Mellings studie (2014) var det oftast mammorna som befann sig 

på sjukhuset med barnet. Författarna diskuterar huruvida det är någon skillnad på hur  

mammor och pappor bemöts. Det styrks av Neal et al. (2007) som skriver om en mamma och 

hennes uttaladede angående att sjukvårdspersonal främst vänder sig till den kvinnliga 

föräldern. Papporna kan därmed känna sig förbisedda. Enligt Broberg (2015) ser den 

statistiska fördelningen ut så att kvinnor sköter hemarbetet dubbelt så ofta som männen. 
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Därmed drar sig ofta arbetsfördelningen åt den traditionella, det vill säga att mannen arbetar 

medan kvinnan stannar hemma. Tedford & Price (2011) skriver att mammorna är de som 

oftast är mest omhändertagande. Papporna upplever att det är deras ansvar att vara starka, 

skydda och försörja familjen. Författarna anser att det är upp till sjuksköterskan att sätta sina 

fördomar åt sidan och bemöta båda föräldrarna likvärdigt, oavsett kön eller förväntade roller. 

Författarna upplever att det säkerligen förekommer skillnader inom vården mellan hur män 

och kvinnor bemöts. Det kräver att  sjukvårdspersonalen ständigt ska reflektera kring sitt 

förhållningssätt i bemötandet med andra. International Council of Nurses (ICN, 2012) skriver 

i den etiska koden för sjuksköterskor att omvårdnad respekterar och ska inte påverkas av 

faktorer såsom ålder, kultur, sexuell läggning eller kön.    

 

Sjuksköterskan behöver ha kunskap om barns psykologiska utveckling för att bäst kunna 

bemöta behoven barnen har (Edwinson Månsson, 2008b). Den kunskapen behövs även i 

mötet med föräldrarna då sjuksköterskan kan behöva anpassa arbetet efter åldern på barnet. 

En 2-åring och hans/hennes föräldrar har inte samma förutsättningar som en 12-årings. 

Författarna upplever att förståelse för utvecklingspsykologi är en viktig del inom pediatriken. 

Att ha kunskap om utvecklingsteorier kan ge insikt till varför barn beter sig på ett visst sätt.  

Hwang och Nilsson (2011) skriver bland annat om George Herbert Mead som förklarar 

”jagmedvetandet”. Det innebär att barnet har en uppfattning om sig själv och agerar utifrån 

den. Om sjuksköterskan har förståelse för olika utvecklingsstadier kan hon anpassa 

omvårdnaden därefter. Författarna förväntade sig resultat om utvecklingspsykologi men 

saknar det i samtliga artiklar. Beslutet att ta med utvecklingspsykologi i bakgrunden stöds då 

författarna upplever att det spelar en viktig roll inom det familjecentrerade arbetet. I samtliga 

artiklar som används i resultatet diskuteras sjuksköterskorna och föräldrars upplevelser och 

åsikter i relation till varandra. Författarna saknar sjuksköterskans relation till barnen och hur 

deras attityd kan påverka det familjecentrerade arbetet. I efterhand visade det sig att resultatet 

främst handlar om föräldrar och inte så mycket om barn, det är något som författarna är 

medvetna om och trots att det ses som en svaghet så anser vi att studiens syfte ändå besvarats.  

 

Sjukhusmiljön har stor påverkan på barnets välmående och därför ställs det krav på den. Som 

det framkom i resultatet identifieras sjukhusmiljön som ett förbättringsområde av 

sjuksköterskor (Hughes, 2007). Förslag till en mer anpassad miljö för familjecentrerat arbete 

är tillgång till grönområden, till exempel lekparker och särskilda rum på avdelningen där 

familjen kan gå undan och umgås enskilt som en familj (Coyne et al., 2011). Som författarna 

tidigare nämnde i bakgrunden kan sjukhusmiljön upplevas skrämmande (Edwinson Månsson, 

2008a). Lekrum och parker kan bland annat göra att barnet känner sig mer hemma och 

slappnar av. Det gör att föräldrarna får spendera mer obekymrad tid med barnet vilket kan 

stärka hela familjens välmående. Författarna upplever att om barnet är mindre stressat kan det 

ha en positiv inverkan på deras hälsa.   

 

På grund av olika omständigheter, exempelvis personalbrist i vården, kan även 

allmänsjuksköterskor arbeta med barn trots att detta är en specialistutbildning. Författarna 

anser därför att kunskap om familjecentrerat arbete är viktigt. Det är inte bara i omvårdnad av 

barn som familjecentrerad omvårdnad tillämpas. Författarna upplever att det även kan och bör 

appliceras i andra vårdsammanhang.  

 

5.3 Kliniska implikationer  
Föreliggande studie ger en ökad förståelse för hur sjuksköterskor kan uppleva att arbeta med 

familjecentrerad omvårdnad. Studien visar att det finns brister i det praktiska arbetet. Det 

saknas utbildning, riktlinjer och stöd för sjuksköterskan i hennes arbete. Att få regelbunden 
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undervisning i familjecentrerad omvårdnad skulle underlätta det kliniska arbetet. Författarna 

anser att involvera familjen är mycket viktigt. Trots att det kräver kunskap, tid och resurser att 

arbeta familjecentrerat kan det leda till vinst för barnets vård och även för sjukvården i 

allmänhet.   

 

5.4 Slutsats  

Resultatet visar att familjecentrerad omvårdnad är viktigt ur flera perspektiv. För 

sjukvårdspersonal kan föräldrarna ses som en resurs i omvårdnaden, familjen får en ökad 

känsla av delaktighet och barnet kan få en tryggare vård. När ett barn blir sjukt påverkas inte 

bara barnet, utan hela familjen. Det är inte alltid en lätt uppgift att samarbeta med 

familjemedlemmar men trots det är det viktigt att ha en god kommunikation. Familjecentrerat 

arbete kräver att se till varje individ och förstå de olika omständigheter som kan påverka en 

familj när barnet vårdas på ett sjukhus. Den familjecentrerade omvårdnaden ställer krav på ett 

bra teamarbete mellan sjuksköterskan, familj och annan sjukvårdspersonal för att tillsammans 

uppnå den bästa möjliga vården för det sjuka barnet.  
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Medline 

150825 

S1 (MH) Nurses + 72, 204    

Medline 

150825 

S2 (MH) Pediatrics + 45, 751    

Medline 

150825 

S3 (MH) Pediatric 

Nursing + 

15, 642    

Medline 

150825 

S4 (MH) Nursing + 226,580    

Medline 

150825 

S5 (MH) Attitude + 277,001    

Medline 

150825 

S6 (MH) Emotions + 175,555    

Medline 

150825 

S7 (MH) Family 

Nursing 

1,126    

Medline 

150825 

S1 AND S2 416    

Medline 

150825 

S2 AND S4 972    

Medline 

150825 

S3 OR S8 OR S9 16,398    

Medline 

150825 

 S5 OR S6 434,018    

Medline 

150825 

S7 OR S10 OR S11 

 

• English language 

• 2004-2014 

• 2-12 years 

23 9 4 2 
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Databas 

 

Sökord Resultat  

 

Urval 1 
 

Urval 2 
 

Urval 3 
 

CINAHL 

150825 

S1 (MH)Nurses + 170,790    

CINAHL 

150825 

S2 (MH) Pediatrics + 13,303    

CINAHL 

150825 

S3 (MH) Pediatric Care + 11,181    

CINAHL 

150825 

S4 (MH) Pediatric nursing + 18,449    

CINAHL 

150825 

S5 (MH) Emotions + 77,766    

CINAHL 

150825 

S6 (MH) Attitude + 284,236    

CINAHL 

150825 

S7 (MH) Family Nursing 37,901    

CINAHL 

150825 

S1 AND S2 155    

CINAHL 

150825 

S1 AND S3 264    

CINAHL 

150825 

S4 OR S8 OR S9 18,811    

CINAHL 

150825 

S5 OR S6 347,008    

CINAHL 

150825 

 

S12 (MH) Family-centered 

care + 

 

5,210    

CINAHL 

150825 

S7 OR S12 6,416    

CINAHL 

150825 

S10 AND S11 AND S12 

• English language 

• 2005-2015 

• Peer-reviewed 

• 2-12 years 

58 21 12 8 
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Databas Sökord Resultat  Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3 

 

PsycINFO 

150903 

S1 (DE) Nursing 12, 637    

PsycINFO 

150903 

S2 (DE) 

Pediatrics 

11,962    

PsycINFO 

150903 

S3 Family-

Centered 

1,909    

PsycINFO 

150903 

S4 (DE)Emotions 

+ 

67,330    

PsycINFO 

150903 

S5 (DE)Attitudes 

+ 

245,609    

PsycINFO 

150903 

S4 OR S5 245,609    

PsycINFO 

150903 

S1 AND S2 AND 

S3 AND S6 

0    

PsycINFO 

150903 

S2 AND S3 AND 

S6 

-Peer reviewed 

-English language 

-2005-2015 

10 10 1 1 



 1(11) 
 

 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Angelo, M., Cascaes Cruz, 

A., Fernandes Pires 

Mekitarian, F., Cavalcante 

da Silva dos Santos, C., 

Costa Marques Martinho, 

M. J. & Ferreira Pereira da 

Silva Martins, M. M. 

(2014) Nurses’ attitudes 

regarding the importance 

of families in pediatric 

nursing care. Revista Da 

Escola De Enfermagem 

Da USP, 48, 74-79. 

 

Brasilien 

 

 

Att undersöka attityder hos 

sjuksköterskor vad gäller 

vikten av att inkludera 

familjer i omvårdnaden. 

Kvantitativ metod med 

deskriptiv design 

 

Population: 

Sjuksköterskor som 

jobbar på barnavdelning 

eller BB. 

 

Inklusion: 

Sjuksköterskor som 

vårdar patienter och deras 

familjer på ett sjukhus i 

São Paulo, Brasilien. 

 

Urval: Konsekutivt urval. 

 

Externt bortfall: Nio 

 

Deltagare: 50 

sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 
Frågeformulär 

 

Dataanalys: En 

deskriptiv statistisk analys 

och en analys för 

skillnader. 

Bedömd kvalitét: 

Medelhög 

 

Styrkor Litet bortfall, 

relevant urval. 

 

Svaghet: Framkommer ej 

exklusionskriterier 

-Sjuksköterskor höll med 

om att det är viktigt att 

involvera familjer i 

omvårdnad.  

 

-Sjuksköterskor anser ej att 

familjer som deltar i 

omvårdnaden är en börda.  
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

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.  

 

Irland 

 

 
 

Att utreda huruvida 

sjuksköterskor 

tillämpar och 

förhåller sig till 

familjecentrerad 

omvårdnad på 

Irland. 

Triangulering med icke-experimentell 

design.  

 

Population: Sjuksköterskor som 

arbetar på barnavdelningar i Irland. 

 

Inklusionskriterier: Legitimerade 

barnsjuksköterskor och legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar på 

barnavdelningar.  

 

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskestudenter samt 

sjuksköterskor från 

bemanningsföretag. 

 

Urval: Konsekutivt urval 

 

Deltagare: 250 sjuksköterskor 

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Bedömd kvalitét: 

Medelhög 

 

Styrkor: Många 

deltagare,  

representativt 

resultat.  

 

Svagheter: Externt 

bortfall framkommer 

ej. Oklart om 

datamättnad råder. 

 -Sjuksköterskor ansåg att 

en viktigt aspekt  inom 

familjefokuserad 

omvårdnad var 

känslomässigt och 

ekonomiskt stöd. 

 

-Sjuksköterskorna 

upplevde att dem 

applicerade 

familjefokuserad 

omvårdnad i praktiken 

men det fanns en viss 

skillnad från den 

teoretiska grunden.  

 

-Sjuksöterskor anser att 

det är viktigt att se 

familjemedlemmarna 

som individer. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land, år 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

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. 

 

Irland 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar av och 

hur dem tillämpar 

familjecentrerad 

omvårdnad i 

praktiken.  

 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Population: Sjuksköterskor som 

arbetar med barn på Irland. 

 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade barnsjuksköterskor 

och legitimerade sjuksköterskor 

som arbetar på barnavdelningar.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Två 

kvalitativa frågor på en enkät 

från en tidigare utförd 

kvantitativ studie (Coyne et al., 

2013, se artikelmatris 2(11).  

 

Datainsamling: Frågeformulär 

med öppna frågor 

 

Dataanalys: Innehållsanalys. 

Bedömd kvalitét: Hög 

 

Styrka: Många deltagare 

trots stort bortfall, tydlig 

datainsamling och analys.  

 

Svaghet: Otydligt urval och  

exklusionskriterier.  

 

 

 

 

-De fem kategorier som 

kom fram av 

sjuksköterskans 

upplevelser var familjens 

involvering, partnerskap i 

arbetet, förhandla vården, 

hög kvalitét på vård, bred 

kunskapsgrund. 

 

-Sjuksköterskorna ansåg 

att det fanns områden där 

familjefokuserat arbete 

behövde förbättring. 

 

-Sjuksköterskor såg 

familjens delaktighet som 

en central komponent. 

Även familjemedlemmar 

såsom far-/morföräldrar 

och syskon var viktiga.  

 

-Att dela information och 

ta beslut gemensamt är 

viktiga delar av det 

familjefokuserade 

området.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Hughes, M. (2007). Parents’ 

and nurses’ attitudes to 

family-centred care: an Irish 

perspective.  

Journal of Clinical Nursing 

16(12). 

 

Irland  

Att undersöka attityder 

hos föräldrar och 

sjuksköterskor vad gäller 

en omvårdnadsmodell 

som används på en 

barnavårdsavdelning i ett 

regionalt sjukhus. 

Kvantitativ metod med deskriptiv design 

 

Population: Båda föräldrarna till barn som 

hade varit inlagda på en barnavdelning och 

sjuksköterskorna som jobbade där.  

 

Inklusionskriterier: Föräldrarna skulle 

vara läs- och skrivkunniga på engelska. 

Sjuksköterskor som jobbade på 

avdelningen oavsett erfarenhet.  

 

Exklusionskriterier: Föräldrar vars barn 

avled under eller efter vårdtiden. 

 

Urval: Konsekutivt urval  

 

Externt bortfall: 57% av föräldrar och 

35%  av sjuksköterskor.  

 

Deltagare: 43 föräldrar och 28 

sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: Två frågeformulär.  

 

Analysmetod: Statistisk analys.  

 

Kvalitét: Medelhög 

 

Styrkor: Relevant 

urval och metod.   

 

Svagheter: Stort 

bortfall bland  

föräldrarna, ej 

datamättnad. Ej 

överförbart. 

 

 

-Sjuksköterskan anser att det 

är föräldrarnas ansvar att 

sköta om barnets ADL. 

 

- Det är viktigt att föräldrarna 

närvarar i vården. 

 

-Endast fyra sjuksköterskor 

upplevde att föräldrarna var 

helt delaktiga i omvårdnaden.  

 

- Sjuksköterskorna kände sig 

trygga i att undervisa om 

familjcentrerad vård.  

 

-Sjuksköterskorna tyckte inte 

att föräldrarna var i vägen.  

 

-Sjuksköterskorna upplevde 

att föräldrarna inte visste vad 

som förväntades av dem.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Jones, B. L., Parker-Raley, 

J., Maxson, T. & Brown, C. 

(2011). Understanding 

Health Care Professionals’ 

Views of Family Presence 

During Pediatric 

Resuscitation. American 

Association of Critical-

Care Nurses, 20(3), 199-

208. 

 

USA 

Att undersöka de delade 

meningar som 

sjukvårdspersonal har 

angående 

familjermedlemmars 

närvaro under hjärt-

lungräddning inom 

pediatriken. 

Triangulering med 

explorativ design. 

 

Population: 

Sjuksköterskor, läkare och 

läkarstudenter. 

 

Urval: Konsekutivt urval. 

 

Externt bortfall: Inget 

bortfall  

 

Deltagare: 137 personer 

varav 87 sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär och 

intervjuer 

 

Analysmetod: 
Innehållsanalys och 

statistisk analys 

Bedömd kvalitét: 
Medelhög 

 

Styrka: Tydligt syfte och 

urval. Inget bortfall.  

 

Svaghet: Ej datamättnad. 

Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier 

framkommer. 

-Sjukvårdspersonal som 

ville göra familjen delaktig 

ansåg att dem som ej ville 

ha familjen med saknade 

sympati. 

 

-Sjukvårdspersonal kan 

ibland känna att familj inte 

ska vara närvarande vid 

svåra situationer då det 

utgör en risk för 

personalen. 

 

-Sjukvårdspersonal anser 

att familjer som involveras 

känner sig mer delaktiga 

och blir mindre oroliga. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lee, P. (2007) What does 

partnership in care mean 

for children’s nurses?  

Journal of Clinical 

Nursing, 16(3), 518-526.  

 

England 

Att utforska 

partnerskap i vården 

med ett litet urval av 

barnsjuksköterskor på 

en central 

vårdinstitution.  

Kvalitativ metod med explorativ 

och deskriptiv design.  

 

Population: Barnsjuksköterskor 

 

Inklusionskriterier: 
Barnsjuksköterskor med minst 

två års erfarenhet som arbetade 

på en central vårdinstitution i 

England. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Deltagare: Tio legitimerade 

barnsjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerad intervju 

 

Analys: Innehållsanalys 

Bedömd kvalitét: Hög 

 

Styrka: Datamättnad råder, 

inget bortfall, tydlig analys.  

 

Svaghet: Litet urval stor 

population. 

 

-Sjuksköterskor hade en 

positiv inställning till 

familjer vilket leder till 

bra samarbete. 

 

-Vissa sjusköterskor 

upplevde föräldrar som 

utmanande och försökte 

därför undvika dem.  

 

- Sjuksköterskor känner 

att dem kan få stöd från 

föräldrarna som känner 

barnet bäst. 

 

-Sjuksköterskorna kände 

ibland att det var svårt att 

få föräldrarna att stanna 

hos barnen.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Neal, A., Frost, M., Kuhn, 

J.,  Green, A.,  M., Gance-

Cleveland, B. & Kersten, 

R. Family Centered Care 

Within An Infant-Toddler 

Unit. Pediatric Nursing 

33(6), 481-487 

 

USA 

Att beskriva och utvärdera 

föräldrars och 

sjukvårdspersonalens syn 

på omvårdnad som ska 

möta familjens behov  på 

en späd- och 

småbarnsavdelning. 

Kvantitativ metod med 

deskriptiv design. 

 

Population: Personal på 

späd- och småbarnsavdelning 

samt föräldrarna till barnen.  

 

Inklusionkriterier: Personal 

och föräldrar vars barn har 

spenderat minst 24h på 

avdelningen. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Externt bortfall: En familj 

 

Deltagare: 75 

sjukvårdspersonal och 38 

familjer 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär  

 

Analys: Statistisk analys och 

chi-två-test för kvantitativt 

resultat. 

Bedömd kvalité: 
Medelhög 

 

Styrkor: Tydlig metod, 

endast en familj i 

bortfall. 

 

Svaghet: Fler 

personalgrupper men 

ingen jämförelse 

mellan dem. 

Framkommer ej hur 

stort bortfall bland 

personal. 

-Sjukvårdspersonal 

upplevde att det fanns 

respekt mellan dem och 

familjen. 

 

-Sjukvårdspersonal hade 

positiva åsikter angående 

relationer mellan familjer 

och personalen.    
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

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.   

 

Australien 

Utreda svårigheter för 

sjuksköterskor att involvera 

föräldrar i omvårdnaden av 

deras inneliggande barn. 

 

 

Kvalitativ metod med explorativ 

design 

 

Population: Sjuksköterskor 

som vårdar barn i åldern 0-18 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetar på 

den kardiologiska eller 

njurmedcinska barnavdelning. 

 

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som hade 

mindre än ett års erfarenhet 

inom pediatrik. 

 

Urval: Teoretiskt urval 

 

Deltagare: Åtta kvinnliga 

sjuksköterskor, en manlig. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Grounded 

Theory 

Bedömd kvalitét: 

Medelhög 

 

Styrkor: Tydlig 

datainsamling, analys 

och resultat. Bra 

resultat trots litet 

urval.  

 

Svagheter: Eventuella 

bortfall framkommer 

ej. Litet urval, svårt att 

generalisera till stor 

population.  

-Sjuksköterskan strävar 

alltid efter att ge den bästa 

vården. 

 

-Det var ofta komplicerat 

att avgöra vem som vet vad 

som är bäst för barnet. 

 

-Sjuksköterskor upplevde 

det stressfyllt när de inte 

kommer överens med 

föräldrar. 

 

-Sjuksköterskor förväntar 

sig att föräldrarna ska vilja 

vara involverade i barnets 

vård.  

 

-De svåraste familjerna att 

arbeta med är dem som är 

tidskrävande, arga, ovilliga 

att kompromissa och inte 

lyssnar på sjuksköterskan.  

 

-Viktigt att kommunicera. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Paliadelis, P., Cruickshank, 

M., Winskill, R. & 

Stevens, H. (2005). 

Implementing family-

centred care: an 

exploration of the beliefs 

and practices of paediatric 

nurses. Australian Journal 

of Advanced Nursing, 

23(1), 31-36. 

 

Australien 

Att studera sjuksköterskors 

uppfattning om hur dem 

inkluderar och involverar 

föräldrar i omvårdnaden av 

inneliggande barn. 

Kvalitativ metod med 

explorativ och deskriptiv 

design. 

 

Population: 

Barnsjuksköterskor 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor med varierande 

erfarenhet som hade intresse 

för studien och arbetar på 

någon utav två olika 

barnavdelningar i New South 

Wales i Australien. 

 

Urval: Avsiktligt urval 

 

Deltagare: 14 

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella ostrukturerade 

intervjuer  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Bedömd kvalitét: 

Medelhög 

 

Styrka: Tydligt 

resultat, tydlig struktur 

 

Svagheter: Inget 

bortfall framkommer, 

inga exklusionskriterier. 

-Sjuksköterskorna ansåg att 

dem spelade en viktig roll 

vad gäller kommunikation. 

 

-Sjuksköterskorna ansåg 

sig själva vara expeterna 

och ha ansvar gällande den 

familjefokuserade vården. 

 

- Sjuksköterskorna önskade 

att dem skulle ha mer tid åt 

familjerna.  

 

-Sjuksköterskorna kände 

att det var svårt att veta 

gränser gällande ansvar 

och omhändertagande. 

 

-Sjuksköterskor kände att 

dem ville stötta föräldrarna 

då dem kan ha det svårt.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Stuart, M. & Melling, S. 

(2014) Understanding 

Nurses’ and Parents’ 

Perceptions of Family-

Centred Care. 

Nursing Children and Young 

People, 26(7), 16-20.  

 

England 

 

Att utforska och jämföra 

skillnader mellan föräldrars 

och sjuksköterskors 

uppfattning av familje-

centrerad vård av barn som är 

akut inneliggande under en 

kortare period. 

Triangulering med explorativ 

design. 

 

Population: Sjuksköterskor på 

en akutvårdsavdelning i England 

och föräldrar till barnen som 

vårdas där.  

 

Urval: Konsekutivt urval 

 

Externt bortfall: 21 

sjuksköterskor 

 

Deltagare: 8 sjuksköterskor och 

25 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: Två 

frågeformulär, ett för föräldrar 

och ett för sjuksköterskor. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Bedömd kvalitet: 

Medelhög 

 

Styrkor: Tydligt urval, 

datainsamling och 

resultat. 

 

 

Svagheter: Stort bortfall 

bland sjuksköterskorna. 

bortfall bland föräldrar 

framkommer inte. 

Inga in- eller 

exlusionskriterier 

redovisades. Ingen 

datamättnad, ej 

tillämpningsbart. 
 

-Alla sjuksköterskor som 

deltog i studien hade kunskap 

om familjecentrerad vård och 

kunde definera detta.  

 

-Sjuksköterskorna ansåg att 

det i första hand var 

föräldrarnas ansvar att sköta 

aktiviteter i det dagliga livet 

(ADL). 

 

-Föräldrar kunde assistera vid 

vissa moment utöver ADL 

såsom administrera orala 

läkemedel, distrahera barnet 

vid smärtsamma moment och 

mäta vätskebalans.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Young, J., McCann, D., 

Watson, K., Pitcher, Ann., 

Bundy, R. & Greathead, D. 

(2006). Negotiation of care 

for a hospitalised child: 

nursing perspectives. 

Neonatal, Paediatric and 

Child Health Nursing, 

9(13), 7-14. 

 

Australien 

 
 

Att utforska de kliniska 

problemen identifierade 

av sjuksköterskor 

relaterade till potentiella 

skiljaktigheter mellan 

föräldrar och 

sjuksköterskors 

upplevelser av sina roller 

i det inneliggande barnets 

vård. 

Kvantitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Population: Sjuksköterskor som 

arbetar med inneliggade barn. 

 

Inklusionkriterier: Sjuksköterskor 

vars patienter ligger inne minst 12 

timmar för  generell medicinsk eller 

kirurgisk vård.  

 

Exklusionkriterier: Personal på 

Intensivvårdsavdelning eller 

onkologisk avdelning. Personal som 

under minst 4 veckor var sjukskrivna 

eller föräldrarlediga. 

 

Urval: Konsekutivt urval. 

 

Externt bortfall: 26 

 

Deltagare: 106  

sjuksköterskor 

 

Datainsamling: Frågeformulär 

 

Analys: Deskriptiv statistisk analys 

Bedömd kvalitét: 

Hög 

 

Styrka: Tydliga 

och relevanta in- 

och 

exklusionskriterier. 

Endast en 

femtedels bortfall. 

 

Svagheter: Oklart 

om datamättnad 

råder. 

-Sjuksköterskor anser att 

kommunikation och att 

svara på föräldrars frågor 

är viktigt. 

 

-Sjuksköterskor upplevde 

att föräldrarna var 

involverade i barnens vård.   


