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ABSTRAKT 

 

INLEDNING/BAKGRUND: I omvårdnaden av patienter möter sjuksköterskor ofta familjer. 

Det är därför viktigt att belysa sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med 

familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad grundas på antagandet att 

sjukdom påverkar hela familjen, och inte bara patienten. Den salutogenetiska ansatsen inom 

familjefokuserad omvårdnad lägger stor vikt på att finna de interna och externa resurser 

familjen har för att mer effektivt kunna lösa problem. SYFTE: Syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

familjefokuserad omvårdnad vid vård av vuxna. METOD: Arbetet var utformad som en 

litteraturöversikt för att skapa en överblick av forskningsläget. Vetenskapliga artiklar 

analyserades och sammanställdes för att finna likheter och skillnader i sjuksköterskans 

upplevelser av familjefokuserad omvårdnad. RESULTAT: Tre huvudkategorier framkom: 

Familjen som resurs, familjen som begränsning och faktorer som påverkar det familjefokuserade 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan såg familjen som viktiga informanter som underlättade 

omvårdnadsarbetet med hjälp av deras unika insikt i familjen och patienten. Familjen 

uppfattades även som en begränsning genom att störa informationsflödet mellan 

sjuksköterskan och patienten. De faktorer som påverkade arbetet mest uppgavs vara 

bristande utbildning/erfarenhet, sjuksköterskans egen inställning, tidsbrist samt 

arbetsplatser med skiftarbete och bristfälliga lokaler. DISKUSSION: Sjuksköterskorna var 

väldigt ambivalenta i sin syn på familjen i omvårdnadsarbetet. Trots att de såg fördelarna 

med en närvarande familj, såg de även ibland familjen som bromsande och hindrande. 

SLUTSATS: Mer forskning behövs inom ämnet för att bättre förstå sjuksköterskornas syn på 

familjefokuserad omvårdnad, och för att förbättra arbetet med familjer i vården både på 

sjukhus och i hemmet.  

 

NYCKELORD: Familj, Familjefokuserad omvårdnad, Litteraturöversikt, Sjuksköterska, 

Upplevelser.
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Inledning 

Arbetet som sjuksköterska innefattar många patientmöten, men också möten med 

närstående till de patienter som vårdas. Under verksamhetsförlagd utbildning och arbete 

inom sjukvården uppmärksammades en blandad inställning gentemot familjemedlemmar 

hos sjuksköterskor. Författarna fattade intresse för den familjefokuserade omvårdnaden och 

hur sjuksköterskor upplever denna typ av arbete, vilket därmed blev grunden till 

föreliggande litteraturöversikt. 

Bakgrund 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska svensk hälso- och sjukvård hålla god kvalitet, 

tillgodose patientens behov av trygghet samt bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Vården ska också i största möjliga mån genomföras i 

samråd med patienten (SFS: 1982:763).  

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan ha en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt i omvårdnaden. Det innebär bland annat att 

närståendes kunskaper och erfarenheter ska tas till vara, samt att utifrån önskemål och 

behov föra patientens och närståendes talan (Socialstyrelsen, 2005). 

Benzein, Hagberg och Saveman (2008) menar att det är av stor vikt att sjuksköterskor har en 

djupare förståelse för hur familjer fungerar och hur sjukdomstillstånd hos en av 

medlemmarna påverkar resten av familjen. Detta blir allt mer viktigt, eftersom en stor del av 

sjukvården har flyttat ut ur sjukhusmiljön och in i patienternas hem. 

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter beskriver relationen 

mellan sjuksköterska, patient, familj och samhälle som omvårdnadens grund. Det är 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa dessa personer att förebygga, men även bemästra, lidande 

och sjukdom samt att finna en mening i dessa upplevelser (Kirkevold, 2000, s. 130). Enligt 

Kirkevold (2000, ss. 132-133) menar Travelbee att det är individernas egna upplevelser av 

sjukdom och lidande som är det väsentliga, och att sjukvårdspersonal aldrig kan veta hur en 

person uppfattar sitt tillstånd utan att konversera med denne. Det är enbart individen som 

själv upplever konsekvenserna av sitt tillstånd som kan finna en mening i denna. 
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Salutogenes beskrivs av Antonovsky (1996) som en motsats till den patogenetiska 

(sjukdomsfokuserade) ansatsen som västerländsk sjukvård grundas i. Salutogenes fokuserar 

på att främja hälsa, istället för att motverka sjukdom. Antonovsky beskriver ansatsen: …”the 

devotion of the disease care system to saving swimmers drowning downstream by heroic measures, 

rather than asking the question ‘Who or what is pushing them into the river in the first place?’” 

(Antonovsky, 1992, s. 12). Antonovsky fortsätter vidare att beskriva sin ansats med vikten av 

“Känslan av sammanhang” (KASAM) för att förbättra patienternas hälsa. Meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet beskrivs som de tre grundpelarna i KASAM. När patienten, 

med hjälp av exempelvis sjuksköterskor, uppnår dessa tre mål kan patienten uppnå en ökad 

hälsa.  

Den salutogenetiska ansatsen beskrivs främja hälsa, och lägger stor vikt vid att finna resurser 

inom och kring familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Externa resurser beskrivs som 

olika system utanför familjen, såsom socialt stöd i form av känslomässigt, kognitivt, konkret 

och mentalt stöd. De interna resurserna beskrivs som familjens fysiska och psykiska hälsa, 

familjens kunskap och förmågor samt deras attityd och problemlösningsförmåga (Häggman-

Laitila, Tanninen & Pietilä, 2010). 

Familjefokuserad omvårdnad kan tillämpas när en individ, eller familj, och en sjuksköterska 

har en icke-hierarkisk relation, där sjuksköterskan främjar samarbete och inte är dömande i 

sitt bemötande. Respekt och information är viktiga komponenter för att uppnå en god 

familjefokuserad omvårdnad (Bell, 2009). Hela familjen ses som vårdtagare, och alla 

omvårdnadsmål som sätts upp inkluderar alla familjemedlemmar. I och med detta kan 

sjuksköterskan stötta såväl familj som patient och främja hälsan för samtliga vårdtagare 

(Häggman-Laitila et al., 2010). 

Familjefokuserad omvårdnad definieras som ”den vård och omsorg som fokuserar på 

familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och sjukdom” (Benzein, Hagberg och 

Saveman, 2012, s. 19). Denna omvårdnad är baserad på ett antal antaganden, såsom att 

sjukdom och ohälsa inte enbart påverkar den drabbade individen, utan i stor grad även 

påverkar familjen som helhet. Den familjefokuserade omvårdnaden har sin grund i bland 

annat problemlösningsteori och salutogenes, vilket skapar förutsättningar för att med goda 

resultat lösa olika problem som kan uppstå. Varje individ i familjen ser problem ur sitt unika 
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perspektiv, något som dels ökar möjligheterna att finna lösningar på problem, men också 

möjligheten att förstå varandra genom att dela varandras perspektiv (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009, s. 68).  

Begreppet “familj” har en bred betydelse och behöver idag inte nödvändigtvis betyda 

“kärnfamilj”, alltså en mamma, en pappa och barn (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009, s. 

71-72). Familjen nämns i föreliggande litteraturöversikt som en självidentifierad grupp av 

två, eller fler individer som själva väljer vilka som är medlemmar i den egna familjen, även 

om de inte delar hushåll eller blodsband (Whall, 1986, refererad i Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2008, s. 108). 

Trots tydliga fördelar med familjefokuserad omvårdnad, så som familjens lugnande effekt 

hos patienten och patientens förmåga att hantera sjukdom, är det efter tio års forskning i 

Sverige fortfarande svårt för sjuksköterskor att tillämpa denna typ av omvårdnad i det 

kliniska arbetet (Saveman, 2010). Det är av den anledningen mycket viktigt att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med familjefokuserad omvårdnad. Det är tydligt 

att utbudet av studier inom familjefokuserad omvårdnad fortfarande är relativt skralt, i 

synnerhet utifrån sjuksköterskans perspektiv av att arbeta med familjefokuserad 

omvårdnad.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta 

med familjefokuserad omvårdnad, vid vård av vuxna patienter. 

Metod 

Design 

Arbetet är utformat som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 133) är en 

litteraturöversikt användbar när syftet är att skapa en överblick av kunskapsläget inom ett 

visst område gällande omvårdnad i sjuksköterskans kompetensområde. Det innebär att 

sammanställa redan befintlig forskning. En litteraturöversikt kan göras som ett 

examensarbete, vilket är syftet i detta sammanhang. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna vara skriva på engelska, behandla 

sjuksköterskors upplevelser av familjefokuserad omvårdnad och efter granskning uppfylla 

kvalitetsgrad 1. Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades. Artiklar som 

inkluderades berörde sjuksköterskor på olika typer av arbetsplatser, dock inte 

barnavdelningar. Artiklar som rörde anhörigvårdares eller patienters upplevelser, samt de 

artiklar som hade fokus på vård av barn exkluderades på grund av att de inte motsvarar 

syftet.  

Litteratursökning 

Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Fritextsökningar 

gav de mest adekvata träffarna, trots att flertalet sökningar med headings och mesh-termer 

gjordes. Mycket sparsamma begränsningar valdes då ämnet är relativt nytt och för att inte 

missa relevanta artiklar. Det sökord som i störst utsträckning användes var “family nursing”. 

Detta kombinerades med “nurses attitudes” och “nurses’ experience*”. Även “experience”, 

“cardiovascualar disease”, “family”, “nurs*” och “work” användes som sökord. Manuell sökning 

tillämpades på grund av att sökningar i databaser inte gav tillräckligt med träffar. De 

manuella artiklarna hittades genom sökning i referenslistor i de redan utvalda artiklarna. 

Sökningar som inte genererade några resultat redovisas ej i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas 

Datum 

Sökord fritext Avgränsningar Träffar Urval Valda artiklar 

PubMed 

140908 

“Nurses attitudes” 

AND family nursing 

Inga avgränsningar 85 9* 

3** 

2*** 

2**** 

Fisher, C., Lindhorst, H., Matthews, 

T., Munroe, D., Paulin, D., & Scott, D. 

(2008) 

Benzein, E., Johansson, P., Franzén 

Årestedt, K., & Saveman, B-I. (2008) 

Cinahl 

140910 

“Nurses’ experience*” 

AND” family” 

Inga avgränsningar 228 9* 

5** 

5*** 

5****  

Stayt, L-C. (2007) 

Fry, M., Gallagher, R., Chenoweth, L., 

& Stein-Parbury, J. (2013) 

Namasivayam, P., Lee, S., O’Connor, 

M., & Barnett, T. (2013) 

Blomqvist, M., & Ziegert, K (2011) 

Engström, B., Uusitalo, A., Engström, 

Å. (2010) 

Cinahl 

140911 

“Family nursing” 

AND nurs* AND 

work 

Peer-reviewed, Engelska, 

Abstract tillgängligt 

139 6* 

4** 

2*** 

2**** 

Yarwood, J. (2008) 

Fast-Brown, V., & Foster, C. (2011) 

Manuell 

sökning 

   7* 

3** 

Söderström, I-M., Benzein, E., & 

Saveman, B-I. (2003) 
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140918  2*** 

2**** 

Åstedt-Kurki, P., Paavilainen, E., 

Tammentie, T., & Paunonen-Ilmonen, 

M. (2001) 

* Antal utvalda efter läst titel 

** Antal utvalda efter läst abstract 

***   Antal utvalda efter läst hela artikeln 

**** Antal utvalda efter kvalitetsgranskning  

 

 

 

Urval och kvalitetsbedömning 

Artiklar valdes ut i fyra olika steg och hela tiden med uppsatsens syfte i fokus, där titlarna 

först lästes igenom. Efter att ha läst artiklarnas titlar, lästes abstrakt för att få en uppfattning 

huruvida de överensstämde med syftet i denna litteraturöversikt. De artiklar vars abstrakt 

ansågs relevant till syftet lästes igenom i sin helhet. Därefter gjordes en kvalitetsbedömning 

av artikelns vetenskapliga kvalitet. Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av en reviderad 

bedömningsmall för kvalitativ metod och för kvantitativ metod, framtagen av Carlsson och 

Eiman (2003) (bilaga 1 & 2). Punkten “patienter med lungcancer” ströks helt och därmed 

blev 45 högsta poäng för kvalitativa artiklar och 44 poäng för kvantitativa. De artiklar som 

hittades manuellt genomgick samma kvalitetsbedömning. Totalt tolv artiklar granskades, av 

vilka nio var av kvalitativ metod och tre av kvantitativ metod, där samtliga inkluderades i 

resultatet. En översiktstabell av samtliga artiklar i resultatet presenteras i bilaga 3. 

Analys 

Analysarbetet utfördes i tre steg med inspiration från Friberg (2012, s. 140-141). Alla artiklar 

lästes i första skedet separat igenom av båda författarna, för att få en god uppfattning om 

innehållet. Därefter diskuterades de olika resultatfynden gemensamt, och artiklarnas 

huvudresultat sammanställdes på whiteboard. Vidare söktes likheter och skillnader 

gemensamt i resultatdelen på artiklarna genom att “länka samman” de artiklar vars resultat 

presenterade liknande fakta. Detta gjordes i form av att dra streck artiklarna emellan på 

tavlan. Här hittades ett flertal nyckelord som kom att följa med till det tredje steget, där de 

olika nyckelfynden slogs samman och bildade tre huvudgrupper. Huvudgrupperna var 

breda i sitt innehåll, därmed bildades tillhörande undergrupper för att tydliggöra och 

strukturera resultatet. Alla grupper behandlar sjuksköterskornas upplevelser av 

familjefokuserad omvårdnad. 
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Etiska överväganden 

Aspekter att beakta för att en studie ska kallas etisk är att den berör väsentliga frågor, har en 

god vetenskaplig kvalitet och att den genomförts på ett etiskt sätt (Kjellström, 2012, s. 76). I 

föreliggande litteraturöversikt inkluderades endast de artiklar där etiska överväganden 

tydligt presenterats eller där studien blivit godkänd av en etisk kommitté. Författarna har 

även själva granskat artiklarna utifrån ett etiskt perspektiv, där medverkan i studien skulle 

vara frivillig och informanterna lovas konfidentialitet. Ett objektivt perspektiv anammades 

genom att författarna förutsättningslöst tog all ny fakta i beaktande, där inga relevanta fakta 

exkluderades på grund av att det inte överensstämde med egna åsikter eller tidigare resultat.  

Resultat 

De huvudgrupper som framkom under analysfasen var familj som resurs med två 

underrubriker “för patienten” och “för sjuksköterskan och omvårdnadsarbetet”, familj som 

begränsning med två underrubriker “för patienten” och “för sjuksköterskan och 

omvårdnadsarbetet” och faktorer som påverkar det familjefokuserade omvårdnadsarbetet 

med fyra underrubriker “relationer med familjemedlemmar”, “sjuksköterskans kliniska erfarenhet”, 

“sjuksköterskans inställning gentemot familjer” och “begränsningar på arbetsplatsen”. 

Familjen som resurs 

- För patienten 

Familjens närvaro hade enligt sjuksköterskorna en betryggande och lugnande effekt och var 

en viktig länk till ett mer normalt liv för patienten, där familjen agerade som ett 

känslomässigt stöd. När familjerna kunde stå för det känslomässiga stödet, såsom kärlek och 

ömhet, ökade patientens välbefinnande och dessutom kunde det hjälpa patienten att 

orientera sig i en svår situation. Relationen mellan sjuksköterskor och familj påverkade 

vården av patienten positivt genom att sjuksköterskan ofta befann sig i rummet och var i och 

med detta mer benägen att skapa en god kontakt med patienten (Blomqvist & Ziegert, 2011; 

Engström, Uusitalo & Engström, 2010; Fisher et al., 2008; Söderström, Benzein & Saveman, 

2003).  
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Blomqvist och Ziegert (2011) menar att sjuksköterskor anser att en familj som var 

välinformerade om tidiga symtom på återfall och var väl insatt i patientens sjukdom, 

behandling och planerad utskrivning känner en större trygghet i vården. Familjens ökade 

trygghet kunde sedan influera patienten och främja dennes psykiska hälsa. 

Vid utskrivning från sjukhus var information från familjen, angående patientens förmåga att 

hantera sitt tillstånd utanför sjukhuset, av stor vikt för att bedöma vårdbehovet för patienten 

i hemmet. Detta kunde resultera i att familjen och patienten klarade sig bättre när de väl 

återkom till det egna hemmet, och var mindre benägna att söka sig tillbaka till sjukvården. 

Det ledde i sin tur till att sjuksköterkorna ansåg att familjen och patienten fått rätt resurser 

och verktyg för att fortsätta främja hälsa efter utskrivning. Sjuksköterskorna ansåg då att de 

haft möjlighet att tillhandahålla adekvat omvårdnad till patient och familj under 

sjukhusvistelsen (Braun & Foster, 2011; Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury, 2014). 

So we need to collaborate with patient’s relative then only we can achieve our goal. Then 

only we can do whatever care we are trying to give patient. We have to tell the family 

members then only the care will reach the patient. So family play the main role. Without 

the family it is not possible (Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 2012, s. 176). 

 

- För sjuksköterskan och omvårdnadsarbetet 

Familjemedlemmar kunde personifiera patienten och berätta deras historia, samt bygga upp 

ett förtroende med sjuksköterskan. Sjuksköterskan kunde i sin tur vända sig till familjen 

gällande deras åsikter gentemot behandlingar för patienten. Interaktionen med familjen 

spelade även en viktig roll gällande spridning av information, ökad patientsäkerhet, och 

dialoger med närstående ökade sjuksköterskornas holistiska synsätt (Åstedt-Kurki, 

Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001). Sjuksköterskor beskriver:  

“...Illness is a crisis for the whole family… the family influence the patient and vice versa… improved 

dissemination of information… to be able to implement continued treatment… significant others are 

and want to be involved in care… patient safety may be improved…” (Åstedt-Kurki et al., 2001, s. 

144) 

Efter att sjuksköterskan byggt upp en god relation till familjen sågs en tidsvinst i 

omvårdnadsarbetet med patienten. Positiv feedback från patienten och dess närstående fick 

sjuksköterskan att känna sig nöjd med sitt omvårdnadsarbete kring patienten.  Familjen 
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ansågs också ha en positiv inverkan då deras närvaro i patientrummet tvingade 

sjuksköterskorna att reflektera över sitt arbete och detta medförde ett förbättrande i deras 

arbete (Söderström et al., 2003). 

En sjuksköterska uttryckte sig om tidsvinsten i familjefokuserat arbete på följande sätt:  

If you take those five minutes worth of time you’ll get it back later. Shut out everything going on 

around you. It’s just you and me. And it doesn’t need to take very long. Just show that you care. Just 

listen to them. (Söderström et al., 2003, s. 188). 

Braun och Foster (2011) och Engström et al. (2010) menar att familjens närvaro gav 

sjuksköterskorna möjlighet och god tid att utföra sitt arbete med sina patienter. Detta 

eftersom familjemedlemmar kunde hjälpa till med den basala omvårdnaden, exempelvis 

munvård, andningsträning, hjälp vid måltider samt mobilisering.  

Familjer ansågs vara värdefulla i den mening att de gav viktig information angående 

patienten och dennes behov. Familjemedlemmarnas egna berättelser rörande patienten fick 

sjuksköterskorna att känna ökad förståelse och en starkare relation med patienten kunde 

skapas. Det faktum att sjuksköterskorna snabbt kunde få information från familjen 

resulterade också i att sjuksköterskan sparade tid, då de inte behövde söka i journaler eller 

söka viktig information angående sjukdomshistoria etc. på annat sätt (Benzein, Johansson, 

Franzén-Årestedt & Saveman, 2008; Blomqvist & Ziegert, 2011; Engström et al., 2010; Fry et 

al., 2014; Söderström et al., 2003; Åstedt-Kurki et al., 2001). 

Familjen som begränsning 

- För patienten 

Engström et al. (2010) menar att sjuksköterkan ofta fick hjälpa familjen att balansera tiden de 

tillbringade med patienten, dels för familjens skull (så att de fick äta och vila) men också för 

patientens skull. Familjens konstanta närvaro kunde trötta ut patienten, dessutom kunde 

patientens integritet kränkas vid moment såsom intimtvätt. Åstedt-Kurki et al. (2001) menar 

att när familjen och sjuksköterskan var oense kring frågor gällande patientens omvårdnad 

försvårade detta sjuksköterskans arbete. Även i de fall där familjen vägrade samarbeta med 

sjuksköterskan försvårades omvårdnadsarbetet kring patienten.   
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När familjemedlemmar störde/avbröt kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, 

eller helt tog över, ansågs de vara i vägen. Det blev på grund av den störda 

kommunikationen svårare för sjuksköterskan att få information angående patientens 

symtom och behov, eftersom sjuksköterskan inte fick möjlighet att prata med patienten 

ostört. Sjuksköterskorna ansåg att detta överträdde patientens rätt, och sjuksköterskans 

skyldighet, att involvera patienten (Fry et al., 2014; Stayt, 2007).  

“I feel fine most of the time having family around, however, what can be difficult is when the family 

take over and the patient doesn’t get a look in…” (Stayt, 2007, s. 627) 

- För sjuksköterskan och omvårdnadsarbetet 

Det fanns också sjuksköterskor som ställde sig negativa till att familjemedlemmar skulle 

närvara i det vardagliga arbetet, där de menade att de kände sig iakttagna och upplevde sig 

bli störda i arbetet på grund av familjemedlemmarnas närvaro (Söderström et al., 2003). De 

familjer som hade orealistiskt hopp kring patientens vård och som hade interna 

relationsproblem inom familjen ansågs vara mer krävande. Detta gjorde omvårdnadsarbetet 

mer tidsödande och problematiskt och resulterade i en känsla av maktlöshet hos 

sjuksköterskorna. Problem som uppstod uppgavs vara att hantera familjer med en komplex 

dynamik, exempelvis stora generationsskillnader, eller familjer vars beteenden och konflikter 

hade en negativ effekt hos patienten i form av stress.  Familjer vars syn på hälsa och 

omvårdnad skilde sig från sjuksköterskans upplevdes problematiska då sjuksköterskorna 

upplevde sig vara experter inom området, men samtidigt ville värna om familjens rätt till att 

själva välja vilken vård de ville ta emot (Braun & Foster, 2011; Söderström et al., 2003; 

Yarwood, 2008). 

Enligt Yarwood (2008) var det för sjuksköterskorna tidskrävande att lyssna in sig på 

familjens berättelser angående deras komplexa problem och tankegångar. Samtidigt kände 

dessa sjuksköterskor att det var deras jobb att lyssna och bemöta problematik som berörde 

dessa känsliga ämnen. Fry et al. (2014) beskrev att sjuksköterskan kunde hindras utföra sina 

arbetsuppgifter om det befann sig alltför många familjemedlemmar hos patienten samtidigt, 

och att deras roll som omvårdnadsexperter kunde hotas av att familjemedlemmarnas åsikter 

på vad som är bäst för patienten skilde sig från sjuksköterskans. Detta dilemma kunde 

resultera i att viktiga omvårdnadsmål inte nåddes.  
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Familjer som inte tillbringade tid med sin sjuka närstående uppfattades av sjuksköterskorna 

som frustrerande och krävande, eftersom dessa familjemedlemmar behövde mer information 

när de väl befann sig på plats. De familjer som krävde mycket tid och uppmärksamhet av 

sjuksköterskan uppfattades också som något irriterande, eftersom detta ökade 

informationsbehov hos familjemedlemmarna medförde att sjuksköterskan fick spendera mer 

tid till att delge familjen information, tid som sjuksköterskan kunnat använda till att vårda 

patienten (Fry et al., 2014).  När familjen var frånvarande kände sjuksköterskorna att de 

saknade information angående patienten i och med att det är ofta familjen som vet vad som 

verkligen är fördelaktigt för patienten. En sjuksköterska uttryckte: ”Sometimes finding out 

exactly what their [family’s] main focus is, solves a string of mysteries” (Braun & Foster, 2011, s. 

14). 

Faktorer som påverkar det familjefokuserade omvårdnadsarbetet 

- Relationer med familjemedlemmarna 

Det framkom tydligt att det var av yttersta vikt att bygga starka relationer mellan 

sjuksköterskan och familjemedlemmarna för att vården skulle bli så bra som möjligt. Det var 

endast när denna relation etablerats som sjuksköterskan kunde identifiera familjens behov 

och främja patientens och familjens självständighet. Denna starka relation mellan 

sjuksköterska och familj kunde främjas genom en nära kontakt mellan parterna, samt genom 

att familjen aktivt deltog i omvårdnadsarbetet. Förutom att stärka relationen mellan 

sjuksköterska och familj, hjälpte familjens närvaro även sjuksköterskan att se patienten som 

en hel människa och inte enbart som en sjuk individ. Ett viktigt tillfälle för att dela 

information, och då också lägga grunden för en god relation, beskrevs vara 

inskrivningssamtal, samt då sjuksköterskorna tog vitala parametrar och vid andra 

rutinmässiga omvårdnadsåtgärder. Små samtal med patient och familj var av stor vikt för att 

främja relationerna mellan parterna (Blomqvist & Ziegert, 2011; Braun & Foster, 2011; 

Engström et al., 2010; Yarwood, 2008). 

Stayts (2007) menar att sjuksköterskorna upplevde en svår balans mellan den professionella 

och den personliga relationen gentemot familjemedlemmarna. Blev sjuksköterskan för 

personlig i sin relation med familjen försvårade det arbetet att ta hand om den sjuke 

patienten. Detta för att sjuksköterskan slets mellan att vårda patienten, vilket de ansåg vara 
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deras högsta prioritet, och att tillgodose familjens behov. Sjuksköterskorna tillämpade olika 

tekniker för att fysiskt eller psykiskt distansera sig från familjerna och därmed undvika 

konflikter som kunde uppstå genom en allt för personlig relation. Sjuksköterskorna kunde 

rent konkret undvika fysisk kontakt för att hålla närstående på avstånd, eller psykiskt 

distansera sig genom att inte engagera sig i familjen på ett personligt och emotionellt plan. 

Vikten av att känna och skapa en relation med familjemedlemmarna delade sjusköterskornas 

åsikter, genom att en de flesta ansåg att det var viktigt och bjöd därför gärna in familjen. En 

mindre del av sjuksköterskorna menade att det inte var av särskilt stor vikt i deras 

omvårdnadsarbete med patienten (Åstedt-Kurki et al., 2001).  En bristande och spänd 

relation mellan sjuksköterska och familj kunde leda till en känsla av hjälplöshet hos 

sjuksköterskan, vilket påverkade patientarbetet negativt med sämre vård som konsekvens. 

Öppna dialoger och diskussioner mellan sjuksköterskorna och familjemedlemmarna stärkte 

relationen mellan parterna, och underlättade för sjuksköterskorna att arbeta familjefokuserat 

(Braun & Foster, 2011; Namasivayam et al., 2012).  

- Sjuksköterskans kliniska erfarenhet 

Bristande erfarenhet och kompetens var ett stort hinder för kommunikationen mellan 

sjuksköterska och familj. Sjuksköterskorna uppfattade att dessa brister som nyutexaminerad 

kunde förhindra familjen att känna god tillit till sjuksköterskan (Blomqvist & Zeigert, 2011; 

Braun & Foster, 2011). Nyutexaminerade sjuksköterskor utmärkte sig genom att de, i större 

omfattning än mer erfarna kollegor, såg familjen som en börda genom att familjens närvaro 

gjorde sjuksköterskan stressad (Benzein et al., 2008). 

Lång arbetslivserfarenhet samt personlig erfarenhet av, och insikt i, familjer stärkte 

sjuksköterskor i sin arbetsroll och ansågs vara en underlättande faktor i arbetet med 

familjemedlemmar. Det framkom även att vetskap om sjuksköterskans egna “behov” och 

självinsikt influerade vårdarbetet. Det främsta sättet att utvecklas i sitt arbete som 

sjuksköterska var genom klinisk erfarenhet och eftertanke (Blomqvist & Ziegert, 2011; 

Söderström et al., 2003; Yarwood, 2008; Åstedt-Kurki et al., 2001). 

- Sjuksköterskans inställning gentemot familjer 
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Sjuksköterskors egna positiva inställning och öppenhet gentemot närstående, samt trygghet i 

sin arbetsroll, underlättade interaktionen dem emellan, och ökade viljan hos sjuksköterskor 

att skapa en relation till familjen (Söderström et al., 2003; Åstedt-Kurki et al., 2001).  

I Stayts (2007) studie framkom att sjuksköterskorna hade orealistiskt höga förväntningar på 

sig själva i sin roll, vilket medförde en känsla av skuld och skam när de inte kunde uppfylla 

dessa egenställda krav. Sjuksköterskorna uttryckte också en rädsla över att inte räcka till, 

eller att säga fel när de interagerade med familjemedlemmar. 

Sjuksköterskor i Söderström et al. (2003) studie beskrev det medicinska och tekniska arbetet 

med patienten som det mest viktiga. Sjuksköterskorna som uttryckte detta ansåg sig själva 

vara experter inom omvårdnad, där deras roll var auktoritär och de önskade endast en 

professionell relation gentemot familjen. Sjuksköterskorna med denna typ av inställning 

anammade en icke inbjudande roll och kände att familjens närvaro blev ett stressmoment. 

Den auktoritära rollen kunde ge sig uttryck genom att sjuksköterskor avvärjde familjens 

frågor, åsidosatt familjen eller bad dem lämna patientens rum när sjuksköterskan utförde sitt 

arbete. En sjuksköterska berättade: “Sometimes I need to point out, that I am the one that knows 

best. I need to tell them that this is my area.” (Söderström et al., 2003, s. 189). 

- Begränsningar på arbetsplatsen 

Begränsningar på arbetsplatsen så som tidsbrist uppgavs som inskränkande på 

sjuksköterskornas autonomi och motarbetade deras möjlighet att arbeta innovativt och 

effektivt med familjer. Sjuksköterskorna ansåg att tidsbristen gjorde dem mer 

uppgiftsfokuserade och att de då inte hade möjlighet att samtala med familjemedlemmarna, 

något som resulterade i att arbetet med familjerna blev mindre produktivt. Detta förklarade 

sjuksköterskorna med att de bland annat inte ställde vissa frågor till patienten eller 

familjemedlemmarna, utan bara utförde de praktiska uppgifter som måste utföras (Yarwood, 

2008). 

Skiftarbete och stress beskrevs av sjuksköterskor begränsa möjligheten att bygga goda 

relationer med patienter och närstående och begränsade även möjligheten för patientens 

närstående att delta i omvårdnaden (Blomqvist & Ziegert, 2011; Åstedt-Kurki et al., 2001). 
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Specifika ställen att sitta ner och ha samtal med familjemedlemmar, samt ett mer 

systematiskt och gemensamt sätt att arbeta efterfrågades för att underlätta arbetet med 

familjefokuserad omvårdnad (Braun & Foster, 2011; Söderström et al., 2003; Åstedt-Kurki et 

al., 2001). Ett behov av förbättring gällande den familjefokuserade omvårdnaden 

uppmärksammades i Söderström et al., (2003) och Stayt (2007) studie där sjuksköterskorna 

ansåg att mer undervisning, fler verktyg och mer tid var önskvärt gällande arbetet med 

familjer.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar gjordes i Cinahl med “headings” och i PubMed med “mesh-termer”, men de 

tenderade att inte ge användbara artiklar. Mesh-termer som inte gav resultat var; Attitude of 

Health Personnel, Family Nursing, Attitudes och Nurses. Headings som användes utan resultat 

var Family nursing och Work experiences. Därmed gjordes en hel del sökningar med fritext i de 

båda databaserna, vilka gav bättre träffar. Inga avgränsningar gällande publiceringsår 

gjordes eftersom ämnet är relativt nytt och författarna anser att en upplevelse inte behöver 

vara beroende av tid. Av de artiklar som använts i resultatet är den äldsta publicerad år 2001, 

och författarna har inte hittat någon avgörande skillnad gällande sjuksköterskors 

upplevelser i denna gentemot den allra nyast publicerade från år 2014. 

Artiklarna undersöker sjuksköterskors upplevelser gentemot familjefokuserad omvårdnad 

från olika världsdelar, och författarna ser ingen betydande skillnad dessa artiklar emellan 

Snarare ses en styrka i att resultaten överensstämmer oberoende av i vilket land studien är 

gjord. Studierna är gjorda i åtta olika länder, utspridda på fyra olika kontinenter, vilket ger 

en bra spegling av forskningsläget för en stor del av världen. Artiklarna behandlar 

upplevelser hos sjuksköterskor på olika arbetsplatser, så som intensivvårdsavdelningar, 

hemsjukvård samt medicin- och kirurgavdelningar. Anledningen till att ingen avgränsning 

gällande arbetsplats gjordes var på grund av svårigheter att finna tillräckligt många artiklar 

inom en och samma arbetsplats. Efter att artiklarna granskats fann författarna inga större 

skillnader mellan sjuksköterskors upplevelser, trots de olika arbetsplatserna.    
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De allra flesta, nio av tolv, artiklar som förekommer i resultatet är av kvalitativ metod, vilket 

var förväntat i förhållande till studiens syfte. Den stora mängden kvalitativa artiklar 

förenklade författarnas arbete att skapa ett flytande och fylligt resultat. Bryman (2009, s. 412) 

och Polit och Beck (2012, s. 604) beskriver det faktum att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar utgör resultatet som en fördel, genom att de två olika metoderna stärker och 

bekräftar varandras ömsesidighet, vilket ökar trovärdigheten på resultatet.  

Tre olika databaser (PubMed, Cinahl & PsychInfo) användes till att söka artiklar, av vilka 

endast två databaser gav relevanta träffar. Anledningen till att enbart dessa tre användes var 

på grund av att de alla är relaterade till ämnesområden vilka är väsentliga gentemot syftet. 

Vid flertalet sökningar återkom artiklar som redan valts ut, vilket gav bekräftelse på att 

relevanta sökord använts. 

Alla artiklar lästes i analysfasen noggrant igenom av de båda författarna på varsitt håll. 

Sedan diskuterades vilka fynd som uppkommit och hur de på bästa sätt kunde forma ett 

resultat. Samtliga artiklar lästes och granskades av båda författarna på varsitt håll. Det kan 

uppfattas som en styrka i arbetet, genom att författarna inte påverkades av varandras åsikter 

och tankar. Efter den individuella granskningen var den gemensamma dialogen kring de 

olika artiklarnas innebörd var mycket viktig för att hitta nya fakta och föra arbetet framåt.  

 

Resultatdiskussion 

Översiktens resultat visar på variationer i sjuksköterskornas tankar kring familjen. Å ena 

sidan uttrycks en starkt positiv attityd, där familjen ses som en stor hjälp i 

omvårdnadsarbetet i form av informatörer och som en praktisk hjälp i arbetet. Å andra sidan 

ses de som ett hinder för arbetet eftersom de kräver för mycket av sjuksköterskans tid med 

patienten, samt att de kan anses vara bestämmande och motarbetande.  

Litteraturöversikten gjordes i avsikt att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

familjefokuserat arbete, och i resultatet framgår tydligt att sjuksköterskor har en ambivalent 

syn på familjer. Det framkommer inte någon större skillnad mellan olika arbetsplatser inom 

sjuksköterskeyrket, utan familjen beskrivs oftast från två olika perspektiv; negativt eller 



 

16 
 

positivt. Samma typer av upplevelser som presenteras i resultatet, framförs även i en studie 

av distriktssjuksköterskors erfarenheter av familjer. Där framkommer tydligt att de positiva 

upplevelserna är väldigt lika. Familjen ses av disktriktssjuksköterskorna som en resurs för 

patienten, såväl fysiskt som psykiskt, vilket i sin tur gav patienten ett djupare välbefinnande. 

Även här beskrivs kommunikation som nyckeln till en bra relation (Benzein, Johansson & 

Saveman, 2004). Trots att distriktssjuksköterskors arbete i stor utsträckning innefattar möte 

med familjer i hemmiljö skiljer sig inte deras åsikter och upplevelser i förhållande till 

sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelning. 

Sjuksköterskorna såg det som tidskrävande att bjuda in och involvera familjen i vården, men 

när en nära relation skapats blev det familjefokuserade arbetssättet tidssparande, eftersom 

det bland annat resulterade i färre sjukhusvistelser (Benzein et al., 2004; St John & Flowers, 

2009). Detta stämmer väl överens med litteraturöversiktens resultat, där arbetet till en början 

anses vara tidskrävande, men sedan övergår i en tidsvinst i sjuksköterkans arbete. 

Författarna till denna litteraturöversikt ser långsiktiga fördelar med att arbeta 

familjefokuserat, så som tidsvinst, tillgång till omfattande information kring patienten och en 

trygghet för alla parter. Dessa fördelar gynnar både patient, familj och sjuksköterska. 

Därmed anses nämnda fördelar vara värda den extra ansträngningen som kan förekomma i 

början av vårdtiden. Familjen beskrivs i föreliggande resultat vara ett stöd för både patient 

och sjuksköterska, genom att de besitter stor kunskap gällande patienten och kan vara en 

trygghet för patienten. Detta står i likhet med Benzein et al (2004) studie där familjen 

beskrivs som ett stöd, både känslomässigt och rent praktiskt.  

Vidare framkommer i föreliggande resultat att en dålig eller spänd relation mellan 

sjuksköterska och familj påverkar vården negativt. Detta framhävs i Dunne et al. (2004) 

studie där sjuksköterskorna beskriver att de mest svårarbetade familjerna var de som var 

arga, eller i övrigt mycket känslosamma. En god och öppen kommunikation med 

information vid rätt tillfälle och ett gott bemötande kan avvärja sådana känslosamma 

situationer, med en förbättrad omvårdnad som resultat. Författarna anser att 

kommunikation och relation med närstående är av stor vikt för att underlätta 

omvårdnadsarbetet kring patienten. Familjer som känner sig delaktiga i, och adekvat 

informerade om, patientens tillstånd framgår i föreliggande resultat vara en trygghet och 
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resurs för patienten. Författarna menar att sjuksköterskor bör bjuda in familjer till 

diskussioner tillsammans med patienten, för att skapa en god helhetsbild och förenkla 

samarbetet dem emellan.     

I föreliggande resultat framkommer att en del sjuksköterskor ansåg sig vara experter inom 

sitt område, och anammade en auktoritär roll. Den auktoritära rollen gav sig uttryck i form 

av att sjuksköterskor valde att avvärja familjens frågor. Den typen av inställning försvårar 

den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och familj/patient. Kirkevold (2000, s. 

130, 134) menar att Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter förkastar 

begreppen sjuksköterska och patient, i och med att dessa begrepp suddar ut personliga och 

individuella särdrag hos de olika personerna. Den mellanmänskliga relationen kan inte 

existera mellan generella roller, som sjuksköterska och patient, utan endast mellan konkreta 

personer. Trots att Travelbee förkastar titlarna “sjuksköterska” och “patient”, har författarna 

till föreliggande litteraturöversikt valt att använda dessa benämningar för att tydliggöra för 

läsaren vilken information som berör vilken individ. Författarna anser att om sjuksköterskan 

anammar den mellanmänskliga relationen bjuder hen in patient och familj till diskussioner 

utan att någon maktordning förekommer. Detta kan i sin tur skapa en mer 

förtroendeingivande relation familj och sjuksköterska emellan. 

Personer med hög KASAM har lättare att hantera stressorer och sjukdom. Hos de personer 

där denna KASAM är låg syns en ökad ängslighet och fientlighet (Langius, Björvell & 

Antonovsky, 1992). Författarna anser att sjuksköterskor bör arbeta för en ökad KASAM hos 

patienter, exempelvis genom att involvera familjen i omvårdnaden. Har patienter hög 

KASAM menar författarna att sjuksköterskans arbete kan underlättas, genom patientens 

ökade trygghet och förmåga att hantera sin sjukdom. I föreliggande resultat framkommer att 

en del sjuksköterskor åsidosätter familjen eller ber dem lämna patientens rum. Om 

familjemedlemmar inte känner sig välkomna vid besök av patienten, menar författarna att 

det kan leda till att de väljer att avstå att besöka patienten. Det, i sin tur, kan leda till att 

patienten känner sig mindre trygg och mer orolig och därmed uppnås inte en god KASAM. 

Sjuksköterskors brist på kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med familjer är en barriär 

i arbetet med familjefokuserad omvårdnad som framkommer i föreliggande resultat. 

Författarna anser att arbetet med familjer bör uppmärksammas mer i 
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sjuksköterskeutbildningen. Detta för att föreliggande resultat tyder på en osäkerhet hos 

sjuksköterskor att hantera familjer, och att oerfarna sjuksköterskor i stället kan se familjen 

som ett hinder. Ökar utbildningen kring familjefokuserad omvårdnad menar författarna att 

sjuksköterskor kan få ett mer avslappnat förhållande till familjens närvaro vid omvårdnaden 

av patienter.   

St John & Flowers (2009) menar att det var komplicerat att praktiskt tillämpa den kunskap 

sjuksköterskor hade från utbildningen, något som de också relaterade till tidsbrist. 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt att ta sig tid till att göra uppgifter som inte var absolut 

nödvändiga. I föreliggande resultat beskriver sjuksköterskor att samtal med familj och 

patient var en av de sysslor som ofta fick prioriteras bort på grund av tidsbrist. Författarna 

finner sjuksköterskors brist på tid att involvera familjen som beklaglig. Finns inte tid till att 

samtala med familjer, faller mycket av informationen kring patienten bort, och 

sjuksköterskan går miste om att skapa en god relation till familj och patient.   

I föreliggande resultat framkommer att sjuksköterskor önskar mer utbildning. Martinez, 

D’Artois och Rennick (2007) beskriver att endast fyra timmars undervisning i hur den 

familjefokuserade omvårdnaden kan förbättras och tillämpas i vardagsarbetet, gav 

sjuksköterskor en ökad kunskap i att hantera familjer. Enkla medel, som att genomföra en 

femton minuters intervju med patient och familj vid inskrivning, användes i 

sjuksköterskornas arbete. Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att det är 

mycket positivt att utbildningen inte behöver ta mer än fyra timmar. Det bör i och med det 

vara relativt enkelt att implementera denna typ av utbildning praktiskt. En halv dags 

utbildning för sjuksköterskor i hur familjen kan användas som resurs i arbetet, och hur de 

kan bemötas, anses av författarna kunna ge större trygghet hos sjuksköterskor. Efter en 

kortare utbildning kan sedan sjuksköterskor tillämpa den nya kunskapen praktiskt, och efter 

en tid lära sig att alltid arbeta familjefokuserat.  

Resultaten i föreliggande litteraturöversikt kan med fördel tillämpas i sjuksköterskors 

kliniska arbete. I resultatet nämns för- och nackdelar med familjefokuserad omvårdnad, samt 

vilka förbättringsområden som föreligger. Med enkla medel och utbildning, vilket 

framkommer som ett önskemål i denna studie, kan den familjefokuserade omvårdnaden bli 

en del i sjuksköterskornas vardagliga arbete. Genom bättre planering i sjuksköterskors arbete 
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bör tid kunna ges åt att utöva familjefokuserat arbete. Författarna anser vidare att detta 

arbetssätt går att tillämpa i de allra flesta delar av vårdkedjan. Svårigheter kan dock finnas 

när det gäller primärvården, då sjuksköterskorna inte interagerar med familjer i lika stor 

utsträckning som i slutenvården eller hemsjukvården. 

Slutsats 

I resultatet framkommer att begränsningar på arbetsplatsen, så som tidsbrist, skiftarbete och 

ostrukturerat arbete, hindrar sjuksköterskor att arbeta familjefokuserat. Författarna anser att 

den familjefokuserade omvårdnaden bör inkluderas på ett mer strukturerat och gemensamt 

sätt för sjuksköterskorna i sitt arbete och på varje enskild arbetsplats. Det behöver inte 

nödvändigtvis betyda stora omorganiseringar i arbetet. Vidare framkom i resultatet att 

familjen kunde vara av stor betydelse för både patienten och för sjuksköterskan och 

omvårdnadsarbetet. Familjen ingav trygghet och lugn, samt försåg sjuksköterskan med 

viktig information kring patientens tidigare hälsotillstånd. I kontrast till familjen som resurs 

framkom att familjen även kunde uppfattas som hindrande, och försvårade sjuksköterskors 

arbete. Författarna menar att utbildning i familjefokuserad omvårdnad kan stärka 

sjuksköterskans intresse att involvera närstående i vården av patienter. Patientens 

självbestämmande ska självkart tas i beaktande, och därför ska patienten själv få möjlighet 

att välja i hur stor utsträckning familjen ska vara involverad i vården.  Mer forskning inom 

ämnet är enligt författarna nödvändigt för att bättre förstå sjuksköterskornas syn på 

familjefokuserad omvårdnad och för att förbättra arbetet med familjer i vården både på 

sjukhus och i hemmet.  
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