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Sammanfattning 

 

Runt patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning finns oftast en familj som även de 

berörs och drabbas av den situation patienten befinner sig i. Genom att få vara involverad och 

delaktig i omvårdnaden kan situationen bli mer hanterbar för familjen runt patienten. Forskare 

lyfter fram att kunskapen om familjers praktiska deltagande i patientnära omvårdnad är 

begränsad. För att kunna ge bättre stöd till familjer behövs en ökad kunskap hos 

intensivvårdssjuksköterskorna kring detta. Syftet med studien var att granska och sammanställa 

forskningsresultat om upplevelser och erfarenheter familjer och sjuksköterskor har om familjers 

praktiska deltagande i den patientnära omvårdnaden inom intensivvården. Metoden som 

använts var en systematisk litteraturstudie med en integrativ analys av inkluderade artiklar. 

Resultatet redovisar tre huvudkategorier. Det naturliga i att vårda en familjemedlem, Att vilja 

skydda och Rädsla och osäkerhet. Analysen visar att praktiskt få vårda sin familjemedlem är 

en naturlig handling för många familjer. Dock finns flera skäl till att familjer inte deltar, det kan 

bero på miljön, familjens tro kring vad som är patientens önskan, allt för avancerade moment, 

osäkerhet och sjuksköterskornas attityd. Några slutsatser som kunnat dras är att som familj få 

möjligheten att delta praktiskt i omvårdnaden upplevs som något naturligt och bör uppmuntras. 

Intensivvårdssjuksköterskor har en nyckelroll i att bjuda in och uppmuntra familjerna att delta 

i omvårdnaden.  
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INLEDNING 

I vår roll som intensivvårdssjuksköterskor kommer vi vårda inte bara patienter utan även 

möta och ha kontakt men de personer som finns nära patienten. Att stötta dem i att hantera 

tankar och reaktioner situationen väcker är en del av intensivvårdssjuksköterskans arbete. 

Som intensivvårdssjuksköterskor kommer vi vara med och påverka hur upplevelsen av 

vårdtiden blir. I vårt dagliga arbete inom barnsjukvården ser vi att det där är naturligt att 

familjerna praktiskt deltar i barnets omvårdnad. I vår kontakt med intensivvården för 

vuxna har det blivit tydligt för oss att det är stor skillnad mellan familjernas roll inom 

barn respektive vuxenintensivvården. Detta väckte frågor kring synen på familjers 

delaktighet i omvårdnaden inom intensivvården oavsett patientens ålder. Vi ville ta reda 

på vilken roll familjen har inom intensivvården. Då de flesta patienter har en familj runt 

sig ville vi inte bara fokusera på barnintensivvård utan även vuxenintensivvård. 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans roll inom intensivvården 

I Sverige är Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård en skyddad yrkestitel 

och bärs av sjuksköterskor som genomgått en vidareutbildning efter grundutbildningen 

till sjuksköterska. Intensivvårdssjuksköterskan ska vårda och bedöma den svårt sjuke 

patienten i en högteknologisk miljö. I arbetet ingår även att bemöta och informera såväl 

patienten som dennes närstående (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 2012). 

Sjuksköterskorna behöver involvera familjen i vården av intensivvårdspatienten då 

familjen har stor betydelse för patientens upplevelse av vårdtiden (Baumgarten & Poulsen 

2015). Familjen har en avgörande del i patientens välbefinnande (Morton & Fontaine 

2013, ss. 29-33). Sjuksköterskans uppgift är att ska skapa en vårdmiljö som främjar 

patientens och närståendes hälsa genom att förbygga risker och ha en god 

kommunikation. Arbetet ska genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt, sjuksköterskan 

ansvarar för att vara med och leda och utveckla arbetet (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård 2012). Internationellt sett och även i Sverige förekommer det att 

grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med annan specialistutbildning arbetar 

på intensivvårdsavdelningar. I arbetet kommer sjuksköterskor inom intensivvården 

benämnas både som sjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska. 

Familj 

Begreppet närstående använd ofta på svenska då det anses vara ett bredare begrepp än 

anhörig eller familj. Begreppet närstående innefattar då de personer den sjuke upplever 

sig ha nära sig (Friberg & Öhlén 2009, ss. 69-71). Begreppet family används i engelsk 

litteratur och anses vara de personer som patienterna själva upplever står dem nära, 

oberoende av blodsband eller släktskap (Morton & Fontaine 2013, ss. 29-33). Begreppet 

familj kommer att användas i detta arbete och omfattar då de personer som finns 

känslomässigt nära patienten. Begreppet familj kommer följaktligen när det används att 

inte vara begränsat till släktskap.  

Familjers reaktion på kritisk sjukdom 

Att vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) är inte enbart en svår situation för patienten 

utan drabbar även patientens familj. Hos familjen väcks många känslor och 
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stressreaktioner som kan komma till uttryck på en rad olika sätt. För familjen ställs allt 

på ända, oftast utan någon som helst förberedelse. Viktiga vardagssysslor kan då plötslig 

upplevas som ett stort problem eller glömmas bort (Morton & Fontaine 2013, ss. 29-33). 

Familjens roller kommer att förändras då den sjuke inte längre kan ha den roll hen brukar. 

Detta kräver att familjen omorganiserar sig för att hitta en ny balans (Friberg & Öhlén 

2009, ss. 79-80). Den osäkra tillvaron och ovissheten som IVA-vården för med sig 

förstärker stressen och kan variera över tid. För att hantera situationen har personer olika 

copingstrategier, vilka har för avsikt till att någon form av kontroll bibehålls. Strategierna 

kan se olika ut beroende på person och situation och vara både till hjälp och till skada. 

Vid en kris beror en persons förmåga att hantera situationen inte enbart på personen själv 

utan även i stor grad på den hjälp hen får. Vid en kris är mottagligheten för hjälp och stöd 

oftast större än annars (Morton & Fontaine 2013, ss. 29-33). Studier har visat att 

postintensive care syndrome–family (PICS-F) drabbar cirka 20 % av familjerna som har 

en anhörig på IVA. Vanliga symptom är ångest och oro och symptomen kan finnas kvar 

i åratal. De familjemedlemmar som fick prata om sina känslor redan vid inskrivning och 

de som upplevde sig ha ett socialt stöd rapporterade lägre grad PICS-F. Även de som 

kände sig välinformerade hade lägre grad av PICS-F. De familjer som inte fick vara 

delaktiga i beslutsfattning kring vården av patienten på de sätt de själva önskade 

rapporterad en högre grad av stress. Möjligheten att få vara involverad och delaktig i 

vården genom enkla omvårdnadsåtgärder verkar lugnande och tros minska PICS-F 

(Davidson, Jones & Bienvenu 2012). Forskning har visat att familjer till patienter på IVA 

framförallt har behov av att känna det finns hopp och att få information. Familjerna har 

även behov av stöd från sjukvårdspersonalen (Morton & Fontaine 2013, ss. 29-33). men 

det har även påvisats att de flesta söker sig till sitt sociala nätverk innan de vänder sig till 

vårdpersonalen. Vid vård på IVA vill familjen vara samlad, för att kunna ge tröst och 

finnas nära (Friberg & Öhlén 2009, ss. 79-80). 

Att vårda familjen som en helhet 

Sjukvården bör se patienten och dennes familj som en helhet och utgå från att vid sjukdom 

påverkas alla medlemmar inte enbart patienten. Familjens interna och externa resurser 

bör lyftas fram och tas tillvara. Vårdpersonalen bör samarbeta med och se familjen som 

en jämlik partner (Friberg & Öhlén 2009, ss. 69-71; IPFCC 2017; Svensk 

sjuksköterskeförening 2015). Detta sätt att arbeta kallas av Institute for Patient and 

Family-Centered Care (IPFCC) (2017) Patient- and family-centered care. Svensk 

sjuksköterskeförening (2015) och Friberg och Öhlén (2009, ss. 69-71) kallar detta sätta 

att arbeta för familjefokuserad omvårdnad. Från början benämndes detta arbetssätt 

familjecentrerad vård, idag finns en variation av begrepp, dock har alla gemensamt att 

fokus är på familjen som en helhet. 

Familjecentrerad vård 

Historik 

Det som kallas family centered care (FCC) utvecklades först efter andra världskriget. 

Innan upptäckten av antibiotika hade sjukvården mycket svårt med infektionssjukdomar 

och spridning av smittor. Då ansågs det att föräldrar kunde vara en källa till spridning och 
de fick därför inte vara med sina barn när barnen vårdades på sjukhus. Det som spelat 

mest roll för framväxten av FCC är den stora massevakuering av barn som gjordes i 

Storbritannien under andra världskriget, hundratusentals barn skiljdes då från sina 

familjer. Efter kriget blev psykologer mycket intresserade av att studera föräldra-barn 
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separationen som detta medförde. Forskare intresserade sig även för andra orsaker till 

liknande separationer, till exempel barn som vårdats på sjukhus. Det var dock svårt att 

sprida FCC eftersom det inom vården fanns en stark tradition av att exkludera föräldrar. 

Denna tradition var svår att ifrågasätta. På 1950-talet började dock föräldrar få mer 

inflytande i vården av sina barn och det förordades fler barnvänliga sjukhus där föräldrar 

skulle få vara mer med sina barn. Det startades också intresseorganisationer som än i dag 

har stort inflytande. Det nya sättet att vårda barn påverkade sjuksköterskornas arbete. I 

början fanns det delade meningar om det var bra eller inte. En del tyckte det var mycket 

bra att föräldrarna var med sina barn men det fanns de som undrade om det verkligen var 

det bästa för barnen och en del var direkt motståndare till att ha föräldrarna närvarande. 

Idag är FCC, åtminstone i teorin, accepterat av alla professioner inom barnsjukvården och 

anses som det bästa sättet barnsjukvård ska bedrivas på (Jolley & Shields 2009).  

Familjecentrerad vård idag 

Familjecentreradvård är idag ett väl beskrivet arbetssätt som syftar till att ge stöd till 

familjer inom intensivvården såväl inom neonatal-, barn- och vuxensjukvården (Davidson 

et al. 2017). Hartog och Jensen (2013) menar att ett sätt att minska familjers och patienters 

negativa erfarenheter av intensivvård är att införa familjecentreradvård. Efter införandet 

av flera olika åtgärder som främjade familjecentreradvård skattades kvalitén och 

nöjdheten med vården högre av såväl patienter som familjer (Hartog & Jensen 2013). 

Sjukvårdpersonal inom intensivvården har dock visats sig ha olika förhållningssätt till att 

inkludera familjen i omvårdnaden inom barn- och vuxensjukvården. På avdelningar för 

vuxna inbjuds familjen att delta i betydligt mindre utsträckning än på avdelningar 

inriktade på barn (Soury-Lavergne et al. 2012). 

 

En artikel från 2017 har genom en expertpanel lyft fram viktiga faktorer vid patient- och 

familjecentreradvård inom intensivvården.  De fann sex grundläggande förutsättningar: 

flexibla besökstider, familjens delaktighet i den patientnära omvårdnaden, stödperson för 

familjemedlemmarna, åtgärder för att skapa kontinuitet i vården, utbildning för personal 

i att stötta familjer samt kontinuitet för personalen. Tre områden identifierades som 

framtida forskningsområden: kunskapsutveckling om att skapa kontinuitet i vården vid 

utskrivning från IVA, familjers delaktighet i den patientnära omvårdnaden samt stöd vid 

beslut i livets slutskede (Oczkowski et al. 2017). Även Hetland, Hickman, McAndrew 

och Daly (2017) hävdar i sin artikel att trots att kunskapen finns kring fördelarna med att 

involvera familjer i omvårdnaden inom intensivvården finns lite forskning som fokuserat 

på familjers praktiska deltagande i den patientnära omvårdnaden.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Familjecentreradvård är ett koncept som växt fram inom barnsjukvården men som också 

allt mer blivit ett sätt att vårda vuxna patienter och deras familjer inom intensivvården. 

Inom FCC ses familjen som en helhet och då ökar förståelsen för att hela familjen 

påverkas när en familjemedlem är i behov av intensivvård. Forskning har visat att 

familjen runt en patient har behov av att få finnas nära, behålla kontrollen och att hålla 

sig informerade. Ett sätt att få finnas nära är att som familjemedlem få möjlighet att delta 

i den patientnära omvårdnaden. Inom barnsjukvården och framför allt inom 

neonatalsjukvård är detta ett etablerat arbetssätt. Då det i forskning har lyfts som en trolig 

bidragande orsak till minskad stress hos familjer är detta ett viktigt område för 
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intensivvårdssjuksköterskan även inom vuxensjukvård. Intensivvårdssjuksköterskan är 

inte bara ansvarig för patientens hälsa utan hela familjens välbefinnande. Forskare har 

lyft fram att kunskapen om familjers praktiska deltagande i patientnära omvårdnad är låg. 

För att kunna ge bättre stöd till familjer behövs ökad kunskap om upplevelser och 

erfarenheter av att familjer deltar praktiskt i den patientnära omvårdnaden.  

 

SYFTE 

Syftet var att granska och sammanställa forskningsresultat om upplevelser och 

erfarenheter familjer och sjuksköterskor har om familjers praktiska deltagande i den 

patientnära omvårdnaden inom intensivvården. 

 

METOD 

Metoden som valdes för studien var en systematisk litteraturstudie. Då det inom ämnet 

finns begränsat med forskning och ingen klar kunskapsöversikt fanns tillgänglig valdes 

denna metod som genom en smal frågeställning ger en bild av tillgänglig kunskap på ett 

systematiskt sätt. Det som kännetecknar en systematisk litteraturstudie är de protokoll 

som sökningen av artiklar till studien bygger på. Protokollen möjliggör studiens 

upprepbarhet och säkerställer att en heltäckande sökning genomförts (Polit & Beck 2012, 

s. 653). Innehållet analyserades utifrån metodbeskrivningen för en integrativ översikt 

(Whittemore & Knafl 2005). 

Datainsamling 

För att få en överblick över området gjordes en inledande sökning i relevanta databaser 

och i relevant litteratur. Utifrån detta identifierades sökord. Inklusions- och 

exklusionskriterier utformades utifrån syftet (se Tabell 1). Dessa diskuterades fram 

genom att analysera syftet samt överblicka sökresultaten från den inledande sökningen. 

En bibliotekarie på universitetssjukhuset i Göteborg konsulterades inför huvudsökningen. 

Som stöd vid utformningen av sökstrategin användes SPICE. SPICE är en akronym för 

Setting, Population, Intervention, Comparison och Evaluation. Sökningen grundades 

utifrån detta på fyra block. Samtliga block byggdes upp av fritextord och indexeringsord 

(se Tabell 2). Blocken kombinerades med den booleska operatorn AND (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2014). Sökningarna genomfördes i PubMed, 

CINAHL och PsykInfo (Bilaga 1). Sökningen resulterade i 1529 artiklar som granskades 

i olika steg utifrån sökkriterierna. Av dessa 1529 var 401 dubbletter vilka togs bort, kvar 

var 1128 titlar som lästes igenom. Därefter lästes 154 abstrakt vilket resulterade i 28 

artiklar som lästes i fulltext. Slutligen resulterade sökningen i 10 artiklar som bedömdes 

relevanta utifrån sökkriterierna. En artikel tillkom via manuell sökning i referenslistorna 

vilket gav 11 artiklar att analysera. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån den mall som 

beskrivs i Hawker, Payne, Kerr, Hardey och Powell (2002) artikel. Samtliga artiklar höll 

god kvalitet. 
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Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingskriterier 

 Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 

Miljö Intensivvårdsavdelningar för 

barn eller vuxna 

Neonatal 

   

Målgrupp Sjuksköterskor eller familjer Barn som anhöriga 

   

Fokus Artiklar som beskriver: 

- Patientnära/enklare 

omvårdnad utfört av 

familjer  

- Familjers 

tankar/reaktioner 

kring praktisk 

delaktighet 

- Sjuksköterskors 

tankar/åsikter kring att 

aktivera familjer i den 

patientnära 

omvårdnaden 

Artiklar som enbart har 

fokus på: 

- Kommunikation 

mellan 

vårdpersonal och 

familj 

- delaktighet i beslut 

- närvaro vid 

återupplivning 

- närvaro på ronder 

- Vård i livets 

slutskede och död 

   

Artikeltyp Artiklar tillgängliga på 

svenska, norska, danska eller 

engelska 

Litteraturgenomgångar 

Ej tillgänglig i fulltext 

 

 

Tabell 2. Sökblock 

SPICE Block Studiens fokus 

Setting 1 Intensivvård 

Perspective 2 Familjer 

Intevention 3 Patientnära omvårdnad 

Comparison 4 Upplevelser 

Evaluation  Ej relevant 

 

Analys 

De elva utvalda artiklarna lästes igenom i sin helhet av båda författarna och en 

artikelsammanfattning skrevs i form av en tabell (Bilaga 2). Detta för att fånga artiklarnas 

innehåll och värde som helhet. Därefter identifierades meningsbärande enheter av båda 

författarna oberoende av varandra. Både kvalitativ och kvantitativ data inkluderades. 

Dessa jämfördes och diskuterades sedan mellan författarna. Därefter påbörjades själva 

analysen som följde metodbeskrivningen för en integrativ översikt (Whittemore & Knafl 

2005). Exempel från analysprocessen redovisas nedan (se Tabell 3). Först kondenserades 

enheterna ner och översattes till svenska. Därefter söktes mönster, likheter och skillnader. 
Analysen resulterade i elva underkategorier. Bland dessa kunde tre övergripande 

kategorier ses (se Tabell 4). Nästa steg blev att gå tillbaka till underkategorierna och de 

meningsbärande enheterna för att säkerställa att de slutsatser som de tre kategorierna 

innehöll var förankrade och kunde verifieras med den ursprungliga data.  
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Tabell 3. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Underkategori Huvudkategori 

A common reason for 

wanting to participate in care 

were a feeling that the 

relationship with the patient 

made care natural 70.2 %. 

En vanlig orsak 

till att vilja delta 

var att relationen 

till patienten 

gjorde att det 

kändes naturligt 

Relations-

skapande 

Det naturliga i 

att vårda en 

familjemedlem 

A mother expressed that she 

did not want to take care of 

her grown-up son; she felt 

uncomfortable because she 

knew he would not have 

allowed her to do so if he had 

not been ill. 

En mamma ville 

ej delta då hon 

ej skulle fått 

göra detta om 

sonen varit frisk 

Skydda 

patientens 

integritet 

Att vilja skydda 

It could be a good thing for 

close relatives to have tasks 

that gave them a natural way 

to be nearer the critically ill 

person. 

Det var bra att 

ha något konkret 

att göra för att 

kunna vara nära 

patienten 

Att skapa 

mening och 

hanterbarhet 

Att vilja skydda 

Invasive technology and the 

physical condition of the ICU 

patient often made it 

challenging for participants 

to involve relatives in patient 

care. 

Svårt att 

involvera 

familjer på 

grund av teknisk 

utrustning och 

patientens 

fysiska tillstånd. 

Avstånds-

skapande miljö 

Rädsla och 

osäkerhet 

 

Etiska överväganden 

Alla inkluderade artiklar var godkända av forskningsetisk kommitté och presenterar i 

texten ett etiskt resonemang. Under arbetet med litteraturstudien har ett kontinuerligt 

etiskt resonemang förts för att undvika felaktiga resultat. Det ligger på den enskilda 

forskaren att hålla en god moral och säkerställa att forskningen genomförs med en god 

kvalitet och har ett etiskt förhållningssätt (Codex 2016). Vetenskapsrådet konstaterar att 

oredlighet/ohederlighet inom forskning bland annat är att göra avsteg från inklusion- och 

exklusionkriterier under forskningsprocessen samt att förvränga tolkning av data 

(Forsman 2007). Alla avgörande moment har båda författarna först genomfört oberoende 

av varandra och sedan jämfört, detta för att öka trovärdigheten. Under sökprocessen 

följdes inkludering- och exkluderingskriterierna strikt för att undvika att urval och analys 

styrdes av författarnas egna intressen. Under analysen har alla slutsatser ställts mot 

ursprungsdata. 
 

RESULTAT 

Resultatet bygger på en analys av elva artiklar. Av de studier som ingår är tre kvantitativa, 

två mixade studier och sex genomförda med kvalitativ metod. Artiklarna har en jämn 
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fördelning mellan sjuksköterskors och familjers perspektiv. Samtliga artiklar som ligger 

till grund för resultatet bygger på undersökningar gjorda i västvärlden och har publicerats 

från år 1995 till 2017. En översikt av inkluderade artiklar finns presenterat i en tabell 

(Bilaga 2). Analysen resulterade i tre huvudkategorier och elva underkategorier (se Tabell 

4).  

 

Tabell 4. Kategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Det naturliga i att vårda en 

familjemedlem 

Värdet i att få delta 

Relationsskapande 

Viljan att hjälpa vårdpersonalen 

 

Att vilja skydda Skydda patientens integritet 

Att skapa mening och hanterbarhet 

Vikten av frivillighet 

 

Rädsla och osäkerhet Rädsla för avancerade moment 

Betydelsen av sjuksköterskornas attityd 

och makt 

Krävande engagemang 

Exkluderad 

Avståndsskapande miljö 

 

Det naturliga i att vårda en familjemedlem 

Flera av artiklarna betonar den positiva betydelsen av att få delta och vårda sin 

familjemedlem när hen vårdas på IVA. Flera positiva aspekter med detta framkom. En 

övervägande del av sjuksköterskorna och många av familjerna ville arbeta tillsammans 

för att hjälpa patienten. Att få vårda sin familjemedlem verkade vara både viktigt och 

naturligt och var kopplat till att bygga och stärka relationer. 

Värdet i att få delta 

När familjer deltar praktiskt i den patientnära omvårdnaden upplevdes detta ha flera 

fördelar. Då Hammond (1995) genomförde en enkätstudie framkom att både familjer och 

sjuksköterskor framhöll den praktiska delaktigheten som en naturlig del av omvårdnaden 

på IVA. Av familjerna uppgav 85 % (n=20) att de ville delta i den patientnära 

omvårdnaden. Även 96 % (n=27) av sjuksköterskorna uppgav att de ville att familjerna 

skulle vara delaktiga. Engström och Söderbergs (2007) intervjustudie visade även att för 

familjer var det naturligt att delta i de flesta omvårdande moment frånsett moment där 

patienten exponerades. 

 

Flera fördelar och motiv till att delta framkom i resultaten från de inkluderade studierna. 

Engström, Uusitalo och Engström (2011) rapporterade att sjuksköterskorna som 

intervjuades upplevde att det var viktigt för familjerna att få möjlighet att finnas nära och 

att få delta. Detta bekräftas av familjerna som uppgav att de kände stor tacksamhet över 

denna möjlighet (Dahav & Sjöström-Strand 2017; Frivold, Dale & Slettebø 2015). 

Familjer som blev inkluderade i planeringen av omvårdnadsmoment uppskattade detta. 

Dahav och Sjöström-Strand (2017) framhöll i sin intervjustudie att familjerna upplevde 
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att detta skapade trygghet och självförtroende. Deltagandet skapade en känsla hos 

familjerna av att de kunde hjälpa patienten (Hammond 1995). I en kvantitativ 

enkätundersökning uppgav 84 % (n=544) av familjerna att möjligheten att kunna hjälpa 

patienten var den viktigaste orsaken till att vilja delta i den patientnära omvårdnaden 

(Azoulay et al. 2003).  

 

Frivold, Dale och Slettebø (2015) kom genom en intervjustudie av familjer fram till att 

delta i omvårdnaden skapade en känsla av att vara behövd, vilket var positivt, inte bara 

för patienten utan familjerna själva kände att det var positivt för dem. Ågård och Maindal 

(2009) fann i sin enkätstudie att samma upplevelse fanns hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna ansåg att det framför allt var fördelaktigt för familjerna att få delta men 

att det även var positivt för patienten. En fördel var att det upplevdes ha en lugnande 

effekt på patienten när familjen fanns nära. Patienten upplevdes bli tryggare av att kunna 

höra och se sin familj (Engström, Uusitalo & Engström 2011). 

Relationsskapande 

En vanlig orsak till att vilja delta i den patientnära omvårdnaden var att relationen till 

patienten gjorde att det kändes naturligt (Azoulay et al. 2003). Att få delta praktiskt i 

patientnära omvårdnad stärkte och bekräftade den relation patienten och familjen hade 

(Azoulay et al. 2003; Hammond 1995; Mitchell & Chaboyer 2010). Denna handling 

hjälpte även sjuksköterskan att se den relation som fanns mellan patienten och familjen 

och på så sätt bli medveten om att patienten tillhör en familj (Hammond 1995). Genom 

att familjen deltog i omvårdnaden skapades en relation mellan sjuksköterskan och 

familjen (Hammond 1995; Mitchell & Chaboyer 2010). Det ökade även deras 

kommunikation visar Mitchell och Chaboyer (2010) i sin analys av telefonintervjuer 

gjorda med familjemedlemmar. Detta kan även kopplas till det resultat McConnell och 

Moroney (2015) fann genom sin analys av djupintervjuer med sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att inkludera anhöriga under korta vårdtider 

då de inte hann bygga upp en relation till dem.  

Viljan att hjälpa vårdpersonalen 

För vissa verkade det vara naturligt att dela det patientnära omvårdnadsarbetet med 

sjuksköterskorna. I två artiklar framkom att det fanns en vilja hos familjerna att avlasta 

och hjälpa sjuksköterskorna i deras arbete (Azoulay et al. 2003; Hammond 1995).  

Att vilja skydda 

Viljan att skydda patienten framkom tydligt i flera artiklar, detta var överordnat önskan 

att inkludera familjen, både hos familjerna och sjuksköterskorna. Att delta blev ett sätt att 

skapa mening och hanterbarhet i den annars skrämmande situationen vilket gav ett skydd 

mot negativa upplevelser. Från sjuksköterskorna framkom även en vilja att skydda 

familjerna. Detta genom att inte ställa krav på familjerna att delta, utan att istället betona 

att det var ett fritt val.  

Skydda patientens integritet 

Såväl sjuksköterskor som familjer uttryckte att praktiskt deltagande kunde vara ett hinder 

då det var viktigt att skydda patienten från att exponeras. Både sjuksköterskor och familjer 
var måna om att skydda patienten (Engström & Söderberg 2007; Engström, Uusitalo & 

Engström 2011; Hammond 1995; McConnell & Moroney 2015). Relationen mellan 

familjen och patienten påverkade hur mycket familjen fick delta. Både familjerna och 
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sjuksköterskorna ansåg att patientens önskan, om de kunnat uttrycka den, var viktig. 

Följaktligen var patientens integritet viktigare än familjernas önskan (Blom, Gustavsson 

& Sundler 2013; Engström, Uusitalo & Engström 2011; Hammond 1995). Ett fynd där 

det var svårt att utläsa om önskan var att skydda patienten eller sig själv kommer från 

Hammond (1995). Av familjerna svarade 25 % (n=20) uttryckligen i undersökningen att 

de inte ville delta i det de kallade personal care. Detta handlade om att ta hand om 

kräkningar och inkontinens. 

Att skapa mening och hanterbarhet 

Att få något konkret att göra kunde ge ett skydd mot en annars skrämmande och 

påfrestande situation. För familjerna skapade möjligheten att få delta praktiskt i den 

patientnära omvårdande ett naturligt sätt att kunna få vara nära vilket var positivt 

(Engström & Söderberg 2007; Mitchell & Chaboyer 2010). Genom ha något konkret att 

göra blev situationen blev hanterbar. Fokusera på något som inte rörde alla apparater 

minskade rädslan för det okända (Hammond 1995). Familjerna uttryckte att det kändes 

meningsfullt att få delta (Blom, Gustavsson & Sundler 2013; Mitchell & Chaboyer 2010). 

Blom, Gustavsson och Sundler (2013) intervjuade familjer som uttryckte att praktiskt få 

delta gjorde att de lättare kunde hantera situationen. 

Vikten av frivillighet 

Det fanns en önskan från sjuksköterskorna att skydda familjerna från att hamna i en 

situation de inte önskade vara i eller inte var bekväma med. Från sjuksköterskorna 

framkom att de upplevde att familjerna hade olika inställning till att delta. De betonade 

att deltagande måste vara ett individuellt val (Engström, Uusitalo & Engström 2011; 

Hammond 1995). Sjuksköterskorna ansåg att det kanske inte passade alla 

familjemedlemmar (Hammond 1995). När sjuksköterskors upplevelser av att ha familjer 

närvarande undersöktes framkom att sjuksköterskorna själva kände de kunde bli bättre på 

att fråga för att ta reda på hur familjerna ville ha det (Engström & Söderberg 2007).  

Rädsla och osäkerhet 

Vår analys visade att hos både familjerna och sjuksköterskorna fanns bakomliggande 

rädsla och osäkerhet som blev hindrande för familjers delaktighet i den patientnära 

omvårdnaden. Att inkludera familjerna upplevdes som krävande och skapade osäkerhet 

kring den egna kompetensen hos sjuksköterskorna. De kände ömsesidigt av varandras 

osäkerhet och detta förstärkte den egna osäkerheten. Miljön och situationen på IVA i sig 

upplevdes främmade vilket orsakade rädsla och ett distanserande beteende hos familjerna. 

Rädsla för avancerade moment 

Vilka moment som familjerna bjöds in att delta i hade betydelse. Rädsla och osäkerhet 

kring mer avancerade moment var ett hinder både från sjuksköterskorna och från 

familjernas sida. Enbart 33.4 % (n=544) av familjerna uttryckte i studien gjord av 

Azoulay et al. (2003) en vilja om att få delta praktiskt i den patientnära omvårdnaden. En 

senare studie fick ett annat resultat, där ville 97 % (n=101) delta i omvårdnaden 

(Garrouste-Orgeas et al. 2010). Skillnaden mellan dessa undersökningar var de 

vårdmoment som familjerna fick ta ställning till om de skulle vilja utföra (Azoulay et al. 

2003; Garrouste-Orgeas et al. 2010). De vårdmoment Azoulay et al (2003) hade valt att 
familjerna skulle ta ställning till var matning, tvättning och rensugning av luftvägarna på 

patienten. Garrouste-Orgeas et al (2010) hade valt att via en enkät samla in data om 

familjers inställning till mindre avancerade vårdhandlingar som till exempel mun- och 
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ögonvård eller trycksårsprofylax. När sjuksköterskors villighet till att involvera familjer 

undersöktes genom ett skattningsformulär framkom att sjuksköterskorna var mindre 

villiga att involvera familjer i mer avancerade vårdhandlingar (Ågård & Maindal 2009). 

Familjer uttryckte i Blom, Gustavsson & Sundlers studie (2013) att de ville delta men inte 

alltid i praktiska moment.  Även om Garrouste-Oregeas et al (2010) fick fram att många 

familjer ville delta rapporterade vårdpersonalen via en enkät att enbart 13.8 % (n=101) 

av familjerna spontant tog initiativ till att delta. 

Betydelsen av sjuksköterskornas attityd och makt 

Sjuksköterskan som individ hade stort inflytande över familjers deltagande. Personliga 

attityder hos sjuksköterskorna påverkade i stor grad om familjerna bjöds in till att delta 

eller inte (Blom, Gustavsson & Sundler 2013; Dahav & Sjöström-Strand 2017; 

McConnell & Moroney 2015). Föräldrar till barn som vårdats på IVA blev osäkra när 

sjuksköterskorna inte bjöd in dem till att delta i omvårdnaden och detta ledde till en känsla 

av att barnet tillhörde sjukhuset. De kunde se att vissa sjuksköterskor var osäkra och 

därför inte lät dem delta (Dahav & Sjöström-Strand 2017). Familjerna kunde se att deras 

delaktighet mer berodde på rutiner och vem som arbetade än på patientens behov (Blom, 

Gustavsson & Sundler 2013). Sjuksköterskornas erfarenhet i form av tid på arbetsplatsen 

påverkade i vilken grad de var bekväma med att involvera familjerna. De med längre 

erfarenhet var mer bekväma med att utföra vårdåtgärder tillsamammans med familjerna 

(McConnell & Moroney 2015). 

Krävande engagemang 

Sjuksköterskorna visade osäkerhet inför riskerna med att inkludera familjerna. De 

upplevde att vinsterna med familjers delaktighet inte övervägde riskerna och rädslan inför 

att göra fel. Sjuksköterskor kände sig besvärade av att vara iakttagna när de skulle arbeta 

och ville därför inte ha familjerna närvarande. Att inkludera familjerna upplevdes som en 

extra belastning och kunde vara svårt att hinna med eftersom familjerna behövde stöd, 

information och hjälp för att kunna delta (Hammond 1995; McConnell & Moroney 2015). 

När McConnell och Moroney (2015) undersökte vad som hindrade sjuksköterskors från 

att involvera familjer i omvårdnaden framkom att familjer som upplevdes vara högljudda 

och besvärliga var svåra att involvera. Sjuksköterskorna gjorde individuella bedömningar 

av familjerna och valde utifrån detta vilka de inkluderade. Tidigare negativa erfarenheter 

av att familjer deltagit minskade sjuksköterskornas villighet att involvera familjer. Lika 

så risken för negativa effekter för familjerna så som skador och ökad stress fick 

sjuksköterskor att tveka inför att involvera dem. 

Exkluderad 

Att inte få vara med skapade hos familjerna rädsla och osäkerhet. Familjer som blev 

exkluderade och inte fick delta uttryckte starka negativa känslor kopplat till detta. 

Föräldrar upplevde att de blev fråntagna sin föräldraroll och istället blev observatörer och 

kände en stor besvikelse över detta (Dahav & Sjöström-Strand 2017). Familjer blev 

osäkra när de inte fick delta, de kände själva att de var viktiga för patienten och blev 

därför stressade när de inte fick finnas nära (Blom, Gustavsson & Sundler 2013). I 

undersökningen av Frivold, Dale och Slettebø (2015) uttryckte familjerna att de fick en 

känsla av utanförskap och av att vara i vägen när personalen pratade med varandra och 

inte med dem. 
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Avståndsskapade miljö 

Rädsla inför den främmade miljön och situationen på intensivvårdsavdelningen framkom 

som ett hinder för familjers delaktighet i den patientnära omvårdnaden. Sjuksköterskorna 

upplevde att patientens tillstånd och den komplexa miljön gjorde det svårt att inkludera 

familjerna (Hammond 1995; McConnell & Moroney 2015) Familjerna var rädda att vara 

i vägen och därför obekväma med att hjälpa till framkom i studien av Hammond (1995). 

Azoulay et al. (2003) resultat visar att familjer avstod från att delta i den patientnära 

omvårdnaden då de upplevde att sjuksköterskorna redan gjorde ett så bra arbete. 

Patientens ändrade yttre upplevdes skrämmande och gjorde att familjerna inte vågade röra 

dem (Dahav & Sjöström-Strand 2017). Sjuksköterskorna försökte dock att uppmuntra 

familjerna att våga röra patienten genom att förklara att det inte var farligt (Engström, 

Uusitalo & Engström 2011).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av metod grundar sig på fynd i den initiala litteratursökningen av familjers 

delaktighet i vården på IVA. FCC framkom som ett centralt begrepp och forskningen var 

fokuserad på familjernas närvaro vid återupplivning och ronder. Familjers praktiska 

deltagande i den dagliga omvårdnaden visade sig vara mindre utforskat. Syftet blev därför 

att öka förståelsen för fenomenet och skapa en sammanställning av tillgänglig forskning. 

En integrativ översikt skapar en greppbar förståelse för ett visst fenomen genom att 

inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier (Whittemore & Knafl 2005). 

Vårdvetenskaplig forskning består av olika paradigm, forskare har olika sätt att se på och 

samla in kunskap. Det finns ingen anledning att säga att det ena är bättre än det andra utan 

om kunskap från olika paradigm sammanställs kommer detta leda till en ökad kunskap 

och utveckla vårdvetenskapen (Weaver & Olson 2006; Whittemore & Knafl 2005). Det 

är därför en styrka för studien att den bygger på både kvalitativ och kvantitativ forskning 

då detta ger en breddare bild av fenomenet. 

 

En svaghet är att en systematisk litteraturstudie kommer alltid i viss mån att påverkas av 

den som använder metoden och kommer således aldrig att vara helt objektiv (Sandelowski 

2008). Studien är gjord inom ramen för program inom högskoleutbildningen vilket 

medför vissa begränsningar i form av tid och erfarenhet hos författarna. Resultatet måste 

värderas utifrån detta. Metoden att genom en systematisk litteraturstudie sammanställa 

både kvalitativ och kvantitativ forskning, så kallad Systematic mixed studies review, är 

förhållandevis ny och det finns ingen enhetlig övergripande metodlitteratur att utgå ifrån 

(Polit & Beck 2012, ss. 672-673). Studien har därför utgått från olika metodbeskrivningar 

för de olika stegen i studien.  

 

Under sökprocessen blev det tydligt att hitta ett begrepp för ”praktiskt deltagande i den 

patientnära omvårdnaden” var svårt. I olika artiklar används olika begrepp så som bedside 

care, basic care, personal care, practical care, routine care och liknande. Framför allt 
nöjer sig flera författare med att använda involvement in care. I detta begrepp kan mycket 

inkluderas vilket gjorde det svårt att förhålla sig till. Därför blev valet att göra en bred 

sökning och inte begränsa sökningen till en viss term eller uttryck utan istället i den 

manuella genomgången av träfflistan leta upp de artiklar som svarade mot syftet. I de fall 
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där det inte uttryckligen gick att utläsa att det handlade om att praktiskt delta i 

omvårdnaden av patienten exkluderades dessa artiklar. Sökresultat blev stort, vilket kan 

vara en brist då det är svårt att hålla fokus på syftet genom hela sökprocessen (SBU 2014). 

Ett steg för att undvika detta var att den manuella genomgången gjordes av båda 

författarna oberoende av varandra. 

 

Tre databaser användes då de täcker in de ämnesområden studiens syfte anses beröra, 

medicin, omvårdnad och psykologi. I sökningen valdes söktermen neonatal att 

exkluderas. Neonatalsjukvården skiljer sig på många sätt från intensivvården i övrigt. 

Inom neonatalsjukvården är föräldrarna en central del av vården och det finns mycket 

forskning kring detta som gör att det är svårt att värdera dessa artiklar mot övrig forskning 

om familjer inom intensivvården. Däremot inkluderades studier som handlar om 

barnintensivvård då barn på många ställen vårdas tillsammans med vuxna patienter på 

samma avdelning. Familjerna är det centrala och finns runt patienten, oavsett ålder. 

 

Vidare gjordes inga begränsningar gällande studiernas publiceringsår då antalet 

publicerade studier inom ämnet är få och spridda över en lång tid. För att få en så samlad 

och heltäckande bild som möjligt inkluderades alla. Flera artiklar redovisar ett resultat 

från undersökningar med vårdpersonal som grupp och det gick inte att utläsa vad som var 

sjuksköterskornas tankar och åsikter. Dessa artiklar exkluderades. Både en styrka och en 

svaghet med artiklarna i examensarbetet är att de alla kommer från västvärlden. En styrka 

är att detta gör att studierna är genomförda i liknanden miljöer och därför lättare att 

jämföra med varandra. En svaghet då resultatet inte helt återspeglar hur det valda 

forskningsproblemet ser ut i ett globalt perspektiv. Detta är speciellt relevant i dagens 

samhälle där det blir allt vanligare att människor från olika kulturer och traditioner samlas 

och lever. 

 

Delar av en integrativ analys liknar den som görs vid en innehållsanalys. Fokus måste 

hållas på syftet och det är viktigt att inte fastna i annat intressant som finns i texten. 

Processen kräver därför att materialet studeras flera gånger och att varje del blir bekant 

så att slutsatser inte dras för tidigt (Elo & Kyngäs 2008). Arbetet med att hitta 

meningsbärande enheter gjordes av båda författarna oberoende av varandra. Vid 

jämförelse blev det tydligt att de flesta var samma, vilket är en styrka. Nästa steg som 

innebar kondensering och översättning av enheterna var ett kritiskt moment då det är lätt 

att tappa innehåll och djup vid översättningen från engelska till svenska. Det var därför 

viktigt att gå tillbaka till ursprungsdata för att verifiera slutsatserna. När resultatet ska 

sammanställas i en litteraturstudie kommer det inte att vara ursprungsmaterialet som 

analyseras, utan en forskares bearbetning av ett material som resulterat i en text. Denna 

text kommer i sin tur att bearbetas av den nya forskaren. Det slutgiltiga resultatet kommer 

följaktligen att bestå av material som bearbetats och analyserats flera gånger 

(Sandelowski 2008). Risken finns därför alltid att innehåll och djup försvinner och studier 

som denna bör därför kompletteras och bekräftas av andra studier av empiriskt slag. 

Resultatdiskussion 

Analysen visar att praktiskt få vårda sin familjemedlem är en naturlig handling för många 

familjer. Så väl familjer som sjuksköterskor är överlag positiva till familjers deltagande 

och ser många fördelar. Dock finns flera skäl till att familjer inte deltar, det kan bero på 

miljön, familjens tro kring vad som är patientens önskan, allt för avancerade moment, 
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osäkerhet och framför allt sjuksköterskornas attityd. Sjuksköterskorna har stor makt över 

familjers delaktighet. Från sjuksköterskorna framkommer flera anledningar till att 

exkludera familjerna. Dels utifrån egna personliga uppfattningar men också utifrån miljön 

och sjuksköterskornas tolkningar av vad som är familjernas behov och förmåga. 

Patientperspektivet 

I engelsk litteratur förekommer begreppet Patient- and familycentered care, (IPFCC 

2017; Oczkowski et al. 2017). Genom att använda detta begrepp betonas även patientens 

behov och självklara plats i familjen. Patienten själv ska i första hand få bestämma över 

sin egen vård men en intensivvårdspatient är inte alltid förmögen till att kunna fatta de 

beslut som krävs. Då blir familjens roll som patientens ställföreträdare extra viktig. 

Genomgående i alla kategorier i resultatet går det att se att det finns ett bakomliggande 

fokus på patientens behov. Rädsla inför att skada eller hindra att patienten får bästa 

tänkbara vård fick familjer att avstå från att delta. På samma sätt styrde önskan om att 

skydda patienten från att exponeras både sjuksköterskorna och familjerna till att inte 

inkludera familjerna i omvårdnaden. Sjuksköterskorna kände en motivation till att 

inkludera familjerna då de vill att familjen som har en relation till patienten ska finnas 

nära då de upplevde att detta var det bästa för patienten. Det har visat sig att patienterna 

själva upplever att närvaron av deras familjer ger en känsla av trygghet även när de känner 

sig utsatta i situationen. Vårdpersonal kan aldrig ersätta eller skapa denna känsla på 

samma sätt som familjen kan (Bergbom & Askwall 2000). I en av de inkluderade 

studierna (Garrouste-Orgeas et al. 2010) gjordes uppföljande telefonintervjuer med 

patienterna som vårdats på IVA. Då framkom att 70 % (n=101) var positiva till att bli 

vårdade av sina familjer. I vår litteraturstudie har inte fokus varit på patienters upplevelse 

av att bli vårdade av sina familjer på IVA. Under arbetets gång har ett stort antal artiklar 

inom området lästs. Dock är det få artiklar som lyfter patientens perspektiv på familjers 

praktiska deltagande i omvårdnaden och detta är därför ett viktigt framtida 

forskningsområde. En trolig orsak till bristen på patientperspektivet är att patienter som 

vårdas på IVA ofta inte har möjlighet att uttrycka sina tankar på grund av sitt fysiska 

tillstånd. 

Holistiskt tänkande 

Flera fördelar med familjers delaktighet i vården framkom i resultatet och familjers 

medverkan verkar därför vara en viktig del i skapandet av en vårdande miljö. Att det är 

en naturlig del av vårdandet bekräftas av vårdpersonal (Al Mutair, Plummer, Paul O'Brien 

& Clerehan 2014). De familjer som under vårdtiden fick delta i patientnära omvårdnad är 

bättre förberedda inför hemgång. Sjuksköterskor måste därför involvera patientens familj 

inte bara för att det är värdefullt i stunden utan även för att möjliggöra ett hållbart resultat 

(Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster 2009). Genom att stärka och bekräfta befintliga 

relationer redan under vårdtiden förbereds hela familjen inför hemgång. Sjuksköterskor 

spelar en stor roll i skapandet av en vårdande miljö, de strävar efter att förbättra 

människors hälsa genom den mentala, ekonomiska och sociala miljön människan lever i. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor har ett holistiskt perspektiv för att möjliggöra en 

hållbar framtid (Anåker & Elf 2014). Som intensivvårdssjuksköterska går det inte att 

begränsa sitt ansvar till situationen just nu. För att ha ett holistiskt perspektiv krävs av 

intensivvårdssjuksköterskan att hen ser till hela patienten och familjens situation även 

efter utskrivning.  
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Ökad medvetenhet 

I resultatet blir det tydligt att sjuksköterskan har stor makt över familjers möjlighet att 

delta. Familjerna känner av och påverkas av sjuksköterskans inställning till deras närvaro 

och deltagande. Trots att intensivvårdssjuksköterskan har ansvar för familjernas hälsa och 

välbefinnande verkar det för sjuksköterskan ibland var viktigare med hens egen 

bekvämlighet och rutiner. Detta beskriver även Hupcey (1999) i sin artikel om hur 

familjer integreras i vården på IVA. Hon konstaterar att sjuksköterskor behöver bli bättre 

på att förstå hur deras beteende kan både hindra och hjälpa familjer att hantera situationen 

adekvat. Uppfattningen om vad som är familjernas behov har visats sig skilja sig mellan 

vårdpersonal och familjer (Al‐Mutair, Plummer, Brien & Clerehan 2013). Detta tyder på 

att sjuksköterskor behöver öka sin medvetenhet om den egna attityden och vilken grund 

som finns för de tolkningar de gör när de beslutar om att inkludera eller exkludera familjer 

i omvårdnaden. Analysen visar att det finns en uppfattning hos sjuksköterskorna om att 

familjerna inte ska tvingas att delta i omvårdnaden. Sjuksköterskorna anser att det inte 

passar alla. De gör en egen bedömning av familjerna och bestämmer därefter vem som 

ska få delta eller inte. Familjerna uppger flera skäl till att inte vilja delta men det är skäl 

som sjuksköterskorna skulle kunna påverka, till exempel kan rädslan för det okända 

minskas genom att familjerna får information om vad och hur de ska göra. Vidare kan 

sjuksköterskorna välja enklare vårdmoment som familjerna känner sig mer bekväma med. 

En inbjudande och välkomnade attityd underlättar för familjer att delta vilket också 

stärker patienten (Bergbom & Askwall 2000). Då familjerna är känsliga för hur de blir 

bemötta och den attityd som finns hos vårdpersonalen ligger ett stort ansvar på 

sjuksköterskan i att skapa denna inbjudande atmosfär.  

Förändringsarbete 

En litteraturöversikt om den historiska utvecklingen av familjecentrerad vård konstaterar 

att införandet möttes av stort motstånd (Jolley & Shields 2009). Förändringar i invanda 

arbetssätt innebär alltid att det väcks ett visst mått av rädsla och osäkerhet. Trots att det 

redan på 1940-talet framfördes att FCC var något positivt gör Mitchell et al. (2009), 

nästan ett sekel senare, en jämförande studie för att påvisa fördelarna med att FCC införs. 

Även om sjuksköterskor anser sig vara positiva till att låta familjer delta i vården är de 

ovilliga till att familjerna närvarar när det väl gäller (Maxton 1997). Införande att FCC 

verkar gå trögt och en del av problemet verkar vara sjuksköterskors attityd. 

Sjuksköterskorna uttrycker flera olika anledningar och tankar kring varför de inte tycker 

det är lämpligt att familjer är närvarande och deltar i omvårdnaden. Vid införandet av 

FCC behövs förståelse om vad införandet av FCC innebär och en ökad kunskap om 

familjers rättigheter. Detta ligger till grund för att motivera sjuksköterskor till att införa 

FCC. Utöver motivation behövs också stöd från ledningen, utbildning och adekvata 

resurser (Boztepe & Kerimoğlu Yıldız 2017). Införandet av FCC kan vara ett steg i att 

förbättra vården och att skapa en hållbar utveckling. För att skapa en hållbar utveckling 

är det grundläggande att det finns en vilja att förändra. Utan viljan att förändra finns det 

inga möjligheter att driva utvecklingen framåt (Anåker & Elf 2014). Införandet av rutiner 

och riktlinjer kan vara till hjälp för att förhindra att sjuksköterskor gör individuella 

bedömningar och handlar efter dessa. Ledningen har ansvaret för att utforma riktlinjer 

som ser till att vården är hållbar över tid, att medarbetarna trivs och kan fortsätta 

medverka i förändringsarbetet. Dock måste viljan att förändra finnas hos den enskilda 

sjuksköterskan annars kommer processen fortsatt vara långsam. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis visar vårt examensarbete: 

 

När familjer deltar praktiskt i den patientnära omvårdnaden inom intensivvården 

upplevs detta som något naturligt. Familjer vill delta och upplever att det är 

positivt och bör därför uppmuntras. 

 

För att kunna delta är det viktigt att få göra moment som känns hanterbara och 

trygga. Syftet ska vara att få möjlighet att finnas nära genom att få en uppgift.  

 

Intensivvårdssjuksköterskan har en nyckelroll i att bjuda in och uppmuntra 

familjerna att delta i omvårdnaden då familjerna själva sällan tar initiativet. 

Deltagandet ska ske på familjernas villkor och inte kännas tvingande. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan behöver ha ett holistiskt tänkande och medverka i 

förändringsprocessen för att kunna skapa en hållbar framtid. För att kunna göra 

detta behöver hen kunskap och stöd från ledningen. 

 

Vidare forskning bör inriktas på patienternas upplevelser av att familjer deltar i 

omvårdnaden. Särskilt fokus kan läggas på frågan om integritet. 
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170925 

PubMed 
• Intensive care units[mesh] OR Intensive care 

unit*[tiab] OR ICU[tiab] OR Intensive 

care[tiab] OR Critical care[tiab] OR Critical 

care unit*[tiab] 
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Azoulay, E. 

et. al. 
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Family participation in 

care to the critically ill: 

opinions of families and 

staff 

Undersöka åsikter och erfarenheter 

hos vårdpersonal och familjer av 

familjers deltagande i omvårdnaden 
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2754 vårdpersonal 

Resultatet visade att 88.2 % av vårdpersonalen 

tyckte att familjer skulle erbjudas att delta i 

omvårdnaden men endast 33.4 % av familjerna 

ville delta. Oberoende faktorer till detta resultat 

hittades och kunde delas upp i tre grupper. 

Patientrelaterade, familjerelaterade samt 

känslomässiga faktorer. 

Blom, H., 

Gustavsson, 

C. och 

Sundler, A. J.  
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Participation and 

support in intensive care 

as experienced by close 

relatives of patients: a 

phenomenological study 

Undersöka familjers erfarenheter av 

deltagande och stöd i vården av 

intensivvårdspatienten 
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Dahlberg et al. 

Intervjuer med 

sju familjemedlemmar 

Resultatet visar att det är viktigt för familjer att 

få delta i vården av intensivvårdspatienten. 

Deras upplevelser delas upp i fyra delar. 

Delaktighet i vården och att vara nära patienten, 

förtroende för den vård som ges patienten, stöd 

som behövs för att kunna delta i vården samt 

sårbarhet. Samarbete och stöd från vårdpersonal 

är viktigt för familjer ska må bra och kunna delta 

i vården. En inbjudande atmosfär var viktigt. 

Dahav, P. 

och 

Sjöström-

Strand, A. 

2017 

Sverige 

 

Parents' experiences of 

their child being 

admitted to a paediatric 

intensive care unit: A 

qualitative study–like 

being in another world 

Undersöka och beskriva föräldrars 

erfarenheter av att deras barn vårda 

på en intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ, induktiv 

innehållsanalys enlig 

Graneheim och Lundman.  

Intervjuer med tolv 

föräldrar. 

I resultatet framkom två huvudteman, vara 

delaktig och vara informerad. Det är en 

stressande situation för föräldrarna när ett barn 

vårdas på en intensivvårdsavdelning. För att 

föräldrarna ska kunna hantera sin oro och stress 

behöver de vara informerade och delaktiga i 

barnets vård. Upplevelserna beskrevs som ”att 

vara i en annan värld”. 

Engström, A. 

och 

Söderberg, S. 

2007 

Sverige 

Close relatives in 

intensive care from the 

perspective of critical 

care nurses 

Beskriva intensivvårds-

sjuksköterskors erfarenheter av att ha 

familjer närvarande i vården 

Kvalitativ tematisk 

innehållsanalys enligt 

Woods & Catanzaro och 

Baxter  

Fokusgruppsintervjuer med  

24 sjuksköterskor 

Närvaro av familjer togs för given, frånvaron av 

familjer upplevdes som frustrerande av 

intensivvårdssjuksköterskorna. Familjerna gav 

information om patienten så att vården skulle bli 

individuell och passa patienten. Familjerna var 

viktiga och intensivvårdssjuksköterskorna gav 

stöd genom information och goda relationer. Det 
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saknades dock ett bra forum för intensivvårds-

sjuksköterskorna att kunna reflektera och 

diskutera vården för att kunna förbättra 

samarbetet med familjerna. 

Engström, 

B., Uusitalo, 

A. och 

Engström, A.  

2011 

Sverige 

Relatives’ involvement 

in nursing care: a 

qualitative study 

describing critical care 

nurses’ experiences 

Beskriva intensivvårds-

sjuksköterskors upplevelser av 

familjers deltagande i omvårdnaden 

Kvalitativ innehållsanalys 

enligt Downe-Wamboldt 

Halvstrukturerade intervjuer 

med åtta sjuksköterskor 

Resultatet visade att 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 

familjens delaktighet var till stor nytta för både 

patienten och dem. Att skydda patientens 

integritet såg som ett skäl till att inte familjen 

skulle delta i omvårdnaden. Andra faktorer som 

hindrade deltagande var intensivvårdsmiljön och 

tidsbrist. 

Frivold, G., 

Dale, B. och 

Slettebø, Å.  

2015 

Norge 

Family members’ 

experiences of being 

cared for by nurses and 

physicians in Norwegian 

intensive care units: A 

phenomenological 

hermeneutical study 

Undersöka betydelsen för familjer av 

att bli omhändertagen utav 

vårdpersonal 

Kvalitativ, fenomenologisk 

hermeneutisk analys enligt 

Lindseth och Norberg 

Intervjuer med 13 

familjemedlemmar 

Två teman, en mottagande roll och en givande 

roll framkom i resultatet. Att ha en mottagande 

roll innebar att vårdpersonalen stöttade 

familjerna, att ha en givande roll innebar att 

känna sig inkluderad och delaktig i vården och 

beslutsfattandet. En god relation med 

vårdpersonalen krävdes för att familjerna skulle 

känna sig omhändertagna och delaktiga. Om 

detta uppnåddes uttryckte familjerna tacksamhet 

och hade förtroende för sjukvården till skillnad 

från de som inte kände på samma sätt. De 

uttryckte frustration, förvirring och hade inte 

förtroende för vården. Vården av patienten gick 

dock före familjernas egna känslor. 

Garrouste-

Orgeas, M el 

al. 2010 

Frankrike 

 

Opinions of families, 

staff, and patients about 

family participation in 

care in intensive care 

units 

Undersöka åsikter hos familjer, 

vårdpersonal och patienter kring 

familjers deltagande i omvårdnaden. 

Att utvärdera förekomsten av ångest 

och nedstämdhet hos familjer samt 

mäta familjers tillfredställelse med 

vården 

Kvantitativ sambands analys 

i SAS version 9.1 

Frågeformulär 

101 familjemedlemmar  

45 vårdpersonal. 

Uppföljande 

Både familjer och vårdpersonal var positiva till 

att familjer deltar i omvårdnaden dock deltog få 

familjemedlemmar spontant. Bland familjerna 

visade 58.5 % symptom på oro och 26.2 % på 

depression. Bland patienterna fanns en 

övervägande positiv inställning till att familjerna 
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telefonintervjuer med 44 

patienter 

deltog i omvårdnaden. Tillfredställelsen med 

vården skattades högt av familjerna. 

Hammond, 

F.  

1995 

Australien 

Involving families in 

care within the intensive 

care environment: a 

descriptive survey 

Beskriva positiva och negativa 

attityder hos intensivvårds-

sjuksköterskor och familjer kring att 

familjerna blir delaktiga i 

omvårdnaden av patienten på 

intensivvårds-avdelningen. Samt att 

få fram olika delar i vården som 

familjerna kan bli delaktiga i och de 

eventuella upplevda fördelar detta 

skulle föra med sig 

Mixad studie 

Kvalitativ data analyserad 

enligt Knafl och Webster 

och kvantitativ data 

framtagen med en 

sambandsanalys. Därefter 

triangulering av fynd enligt 

Denzin  

Frågeformulär med 

avslutande öppna frågor. 

27 sjuksköterskor 

20 familjemedlemmar 

 

Resultatet visar att familjers deltagande 

upplevdes positivt både bland sjuksköterskor 

och familjerna. Det är viktigt att det är frivilligt 

att delta men att det kan minska familjernas 

känsla av hjälplöshet. 

McConnell, 

B. och 

Moroney, T. 

2015 

Australien 

Involving relatives in 

ICU patient care: 

Critical care nursing 

challenges 

Identifiera det som hindrar 

intensivvårds-sjuksköterskor till att 

involvera anhöriga i vården 

Mixad studie i två delar 

Fas 1, kvantitativ, enkel 

statistisk analysberäkning  

Enkäter till 70 

sjuksköterskor 

Fas 2, kvalitativ,  

Tematisk innehållsanalys. 

Djupintervjuer med 

6 sjuksköterskor 

Resultatet visade att det fanns flera faktorer som 

hindrade familjers deltagande i vården. Dessa 

var patienten, familjen, 

intensivvårdssjuksköterskan och 

intensivvårdsmiljön. Det framkom också att 

intensivvårdssjuksköterskor ofta intar en 

förmyndande roll och det gör att det blir mycket 

individuellt om de låter familjerna vara delaktiga 

i vården eller inte. 

Mitchell, M. 

L. och 

Chaboyer, 

W.  

2010 

Australien 

Family Centred Care - A 

way to connect patients, 

families and nurses in 

critical care: A 

qualitative study using 

telephone interviews 

Beskriva familjers erfarenheter av att 

delta i omvårdnaden av 

intensivvårdspatienten med stöd av 

den ansvariga sjuksköterskan 

Kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och 

Lundman 

Telefonintervjuer med 

tio familjemedlemmar 

I resultatet framkom tre teman, initiera vård, 

känna samhörighet med patienten och samarbete 

med sjuksköterskan. Familjerna var positiva till 

att få delta. De kände att de gjorde något bra och 

det möjliggjorde att de kunde komma närmare 

patienten samt att kommunikationen med 

intensivvårdssjuksköterskorna förbättrades. 

Familjecentrerad vård gör att samarbetet mellan 
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familjen, patienten och 

intensivvårdssjuksköterskorna blir bättre. 

Ågård, A. S. 

och Maindal, 

H. T.  

2009 

Danmark 

Interacting with relatives 

in intensive care unit. 

Nurses’ perceptions of a 

challenging task 

Beskriva om sjuksköterskor 

egenuppskattade förmåga och 

kunskap påverkade deras villighet att 

involvera familjer i omvårdnaden 

Kvantitativ, sambandsanalys  

Skattningsformulär 

68 sjuksköterskor 

Intensivvårdssjuksköterskornas uppfattning om 

den egna kunskapen, kompetensen och 

förväntningar på samarbete med familjerna var 

positivt. Det fanns stor variation när 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 

familjerna skulle involveras. De tyckte inte att 

familjer skulle närvara vid akuta situationer. 

Intensivvårdssjuksköterskornas förväntningar på 

samarbetet med familjerna korrelerade med 

deras attityd till att involvera familjerna i 

omvårdnaden. Inget statistiskt samband hittades 

annars mellan intensivvårds-sjuksköterskornas 

kunskap, förmåga eller attityd till att involvera 

familjerna i omvårdnaden eller att tillåta dem 

närvara vid akuta situationer. 

 
 


