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Sammanfattning    

 

Varje år vårdas ett stort antal patienter inom svensk intensivvård vilket medför att 

intensivvårdssjuksköterskan också möter ett stort antal familjer och familjemedlemmar 

vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan. Här åligger det 

intensivvårdssjuksköterskan att främja familjens psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande. Det finns olika förutsättningar och utmaningar som 

intensivvårdssjuksköterskan ställs inför i mötet med familjen. Forskning visar  på att det 

är gynnsamt både för patienten och för familjen att inkluderas i vården. 

Intensivvårdssjuksköterskan kan se familjen som en  resurs, som en samtalspartner eller 

som en utmaning. Det är mötet med familjen som är komplext och måste beaktas utifrån 

var familjen befinner sig. Begränsad forskning finns som visar på 

intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av  

patienten. Syftet med denna studie var därför att undersöka intensivvårdssjuksköterskans 

inställning till familjens betydelse i omvårdnaden. En kvantitativ ansats i form av en 

postenkäts undersökning valdes och urvalet gjordes med ett bekvämlighetsurval. Fyra 

intensivvårdsavdelningar med sex till tio vårdplatser, på fyra olika sjukhus inom Västra 

Götaland och Region Halland valdes ut. Totalt delades 88 enkäter ut, 22 enkäter per 

avdelning och svarsfrekvensen uppgick till 82%. Studiens resultat visar på en 

genomgående positiv inställning hos intensivvårdssjuksköterskan till familjens betydelse 

i omvårdnaden undantag av att inbjuda familjen i patientens personliga omvårdnad som 

inte skattades fullt lika positivt. Signifikanta skillnader mellan 

intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av 

patienten sågs mellan de olika intensivvårdsavdelningar som undersöktes. Här skulle det 

finnas utrymme för att forska vidare med utökade eller andra metoder, för att studera vilka 

faktorer som påverkar till att det skiljer mellan intensivvårdssjuksköterskornas inställning 

till familjens betydelse i omvårdnaden av patienten. 

 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, familjen, inställningar, mötet, omvårdnad, 

utmaningar, enkät 
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INLEDNING 

I mötet med en kritiskt sjuk patient och deras familj på en intensivvårdsavdelning ställs det 

höga krav på intensivvårdssjuksköterskan. Dels ska den kompetensbeskrivning uppnås som 

åligger intensivvårdssjuksköterskan och samtidigt ska intensivvårdssjuksköterskan ingå i ett 

möte med familjen i den högteknologiska intensivvårdsmiljön vilket kan upplevas som en 

stor utmaning. Det är känt sedan tidigare forskning att närheten av familjen är betydelsefullt 

både för familjen och för patienten. Under vår utbildning till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot intensivvård ingick det att genomgå verksamhetsförlagd utbildning på en eller 

flera intensivvårdsavdelningar. Vi uppfattade att det förelåg skillnader på hur familjen 

bemöttes och inkluderades i omvårdnaden och här väcktes vårt intresse för vårt aktuella 

ämne till denna studie. Genom denna studie var därför vår avsikt att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden, då detta är 

ett mindre utforskat område.  

 

BAKGRUND  

Intensivvård 

Utifrån svenska intensivvårdsregistrets sammanställning för år 2017 (SIR) 2018a) fanns det 

80 intensivvårdsavdelningar i Sverige, fördelat på 62 allmänna intensivvårdsavdelningar, 

fyra neurointensivvårdsavdelningar, fyra barnintensivvårdsavdelningar, fem 

thoraxintensivvårdsavdelningar, två brännskadeintensivvårdsavdelningar, två 

infektionsintensivvårdsavdelningar och ett ECMO Center (Extra Corporeal Membrane 

Oxygenation). Totala antalet intensivvårdsplatser i Sverige uppgick till 516 fördelat på 21 

län. Antal vårdtillfällen år 2017 uppgick till 45428. Västra Götaland var det län som hade 

flest intensivvårdsplatser (n=115) och högst antal vårdtillfällen (n=9236). 

 

Dagens intensivvårdsavdelning kan beskrivas som en avdelning med förhöjd vårdnivå, vilket 

innebär att avdelningen har en hög personaltäthet och är utrustad med avancerad 

medicinteknisk utrustning. Här arbetar ett team runt patienten, bestående av 

intensivvårdsläkare, anestesiolog, kirurg, specialistutbildad sjuksköterska, undersköterska, 

fysioterapeut och kurator. Intensivvårdens mål är enligt SIR (2015) att förebygga och 

behandla organsvikt så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens synvinkel. 

Intensivvården ska ombesörja övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av 

patienter med svåra och livshotande sjukdomar eller skador. Vården ska bedrivas i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Intensivvården är den vårdform som kräver mest 

resurser inom all slutenvård (SIR, 2018b). Intensivvårdens målsättning är att optimera 

patientens förutsättningar för att kunna återfå hälsa. (Lundberg 2004, s. 19).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll  

Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) 2012) och Svensk 

Sjuksköterskeförenings (SSF) 2012) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

med inriktning mot intensivvård finns det definierade huvudområden som 

specialistsjuksköterskan ska behärska; omvårdnadens teori och praktik, forskning och 

utveckling samt utbildning och ledarskap.  
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Utifrån dessa huvudområden ska specialistsjuksköterskan arbeta evidensbaserat, vilket 

innebär att patientens förutsättningar och den bästa tillgängliga vetenskapen ska vägas 

samman när vård och omvårdnad ska utformas. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för en till två patienter och med hjälp av avancerad 

övervakning ombesörjs en patientsäker omvårdnad. Enligt AnIva (2012) och SSF (2016) ska 

en patientsäker vård utföras där det bland annat ingår att göra bedömningar av patienten, 

fysiskt och psykiskt samt visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten och 

familjen. Det åligger även intensivvårdssjuksköterskan att besitta kunskap i att informera, 

undervisa, stödja, bemöta samt hantera kris- och sorgereaktioner hos både patienten och 

familjen. Intensivvårdssjuksköterskan ska även se till att de familjens psykiska, fysiska och 

sociala välbefinnandet främjas i intensivvårdsmötet.  

 

Omvårdnad inom intensivvård 

All omvårdnad av patienten inom intensivvården utgår från den kliniska bedömningen som 

utförs av bland annat intensivvårdssjuksköterskan. Den kliniska bedömningen av patientens 

sammansatta status omfattar bland annat neurologi, respiration och cirkulation. Även 

elimination, nutrition och smärta ingår i den kliniska bedömningen (Fröjd, Larsson & Wallin 

2004, ss. 733-736). Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll inom all typ av 

omvårdnad för att tillgodose intensivvårdspatientens behov. Den personliga hygienen och 

välbefinnandet hos intensivvårdspatienten är delar i omvårdnaden som ska ombesörjas. I den 

personliga hygienen omfattas bland annat ögonvård, munvård, och hudvård. Vad gäller att 

tillgodose intensivvårdspatientens välbefinnande omfattar detta att ombesörja 

omvårdnadsåtgärder för att bland annat  förebygga trycksår och åtgärda obehag vid feber. 

Även beröring är en omvårdnadsåtgärd som kan främja intensivvårdspatientens 

välbefinnande (Gullbrandsen & Stubberud, 2009, ss. 72-94). Intensivvårdssjuksköterskan 

ska genom olika omvårdnadsmoment främja sömn och vila för intensivvårdspatienten, vilket 

kan göras genom att skapa en terapeutisk miljö, där bland annat ljus och ljudnivån anpassas 

i möjligaste mån (Ibid 2009, ss. 50-51). Intensivvårdssjuksköterskan har även en uppgift att 

skapa en intensivvårdsmiljö som ska främja patienten och familjens hälsa (AnIva, 2012). 

För att främja intensivvårdspatientens hälsa har familjen en central roll. Familjen kan ge 

intensivvårdspatienten trygghet och ett lugn vilket är hälsofrämjande i sig men även 

aktivering och stimulans. Familjen är en informationskälla som kan underlätta omvårdnaden 

för intensivvårdssjuksköterskan (Fröjd, Larsson & Wallin 2004, ss. 734-735).    

 

Familjen 

Begreppet familj kan definieras på olika sätt. Enligt Socialstyrelsen (u/å) kan en eller flera 

familjemedlemmar såsom syskon, föräldrar, andra släktingar, make, maka, registrerad 

partner, sambo eller nära vän definieras som både närstående, anhöriga eller familj. De 

behöver inte vara släkt med patienten. Begreppet familj kan likställas med begreppet 

närstående. Det är familjen själva som utser vilka som ingår i familjen (SSF 2015). Utifrån 

ett vårdvetenskapligt synsätt är familjen  den eller de personer som väljs ut av patienten själv 

och som accepterar att bli sedd som familjemedlem (Dahlberg & Segersten 2010, s. 119). 

Om patienten själv inte kan uppge vem som ingår i familjen, ska den person eller personer 

som varit mest involverade i patienten betraktas som familj eller närstående (Stubberud 

2009a, s. 61). 
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Intensivvårdssjuksköterskans möte med familjen 

Familjen har stor betydelse för patienten och kan ge en bild av vem patienten är och hur 

dennes dagliga liv och vanor ser ut, även innan insjuknandet (Akroute & Bondas 2015; 

Engström & Söderberg 2007). Det är här livsvärldsperspektivet kommer att spela en stor roll 

för det vårdande mötet. Livsvärldsperspektiv beskrivs av Dahlberg, Fagerberg, Nyström, 

Segesten och Suserud (2003, ss. 24-28) som att alla människor har en egen bakgrund och en 

egen erfarenhet och det är detta som formar oss till de unika människor vi är. För att vi ska 

kunna förstå en annan människa krävs det att vi som vårdpersonal, öppnar upp för patientens 

livsvärld, den värld han eller hon lever i. Intensivvårdssjuksköterskan måste ha förmåga att 

kunna se, förstå, beskriva och analysera den värld eller delar av den så som den upplevs av 

patienten eller av deras familjemedlemmar, för att inta ett livsvärldsperspektiv. Ett vårdande 

möte med patienten och dennes familj kan beskrivas som en vårdrelation.  

  

Förutsättningar och utmaningar i mötet med familjen  

Familjens delaktighet  

Forskning visar på att delaktighet och att få vara nära patienten, är betydelsefulla aspekter 

för familjen. Erbjuds denna möjlighet främjas mötet och gör det lättare för 

intensivvårdssjuksköterskan att ingå i en vårdande relation (Blom, Gustavsson & Johansson 

2013; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Söderström, Benzein & Saveman 2003). I Jones, 

Winch, Strube, Mitchell och Henderson (2016) studie framkommer det att arbetsplatsens 

kultur kring mötet med familjen spelar en viktig roll för att få till stånd ett bra vårdande möte 

med familjen. För att intensivvårdssjuksköterskan ska nå ett vårdande möte med familjen 

och se dem som en resurs krävs det att övervinna och komma förbi en del barriärer på vägen. 

Forskning visar på att några av de vanligaste utmaningarna intensivvårdssjuksköterskan 

möter i det dagliga arbetet är relaterade till tiden eller avsaknaden av tiden för att hantera 

familjens behov av bland annat information och undervisning (Gurses & Carayon, 2007; 

Engström et al., 2011). Att få med familjen i beslutsfattandet och diskussioner kring 

patientens vård visar sig ge familjen en högre grad av tillfredställelse med vården, vilket 

också främjar relationen mellan intensivvårdssjuksköterskan och patientens 

familjemedlemmar (Clark, Milners, Beck & Masons, 2016). Enligt Jones et al. (2016) är det 

viktigt att familjen och vårdgivaren är överens om utformandet av vården. För att se familjen 

som en resurs i omvårdnaden beskriver Johansson, Benzein och Saveman (2006) i sin studie 

en rad faktorer som kan ha betydelse, så som att sjuksköterskan bör ha ett vidare 

familjeperspektiv. 

 

Familjen som en samarbetspartner 

I Johansson et al. (2006) studie beskrivs bland annat familjen som en samarbetspartner och 

att det är faktorer som ålder, organisationsform och erfarenhet hos sjuksköterskan som 

påverkar hur väl samarbetet med familjen blir. För att nå ett gott samarbete med familjen har 

Engström och Söderberg (2007) beskrivit betydelsefulla faktorer i sin studie som att vara 

nära och stödjande. Att hantera en familj i kris är en utmaning som kräver både tid och mod. 

Forskning visar på att det kan uppstå en rollkonflikt hos intensivvårdssjuksköterskan, att 

brist på självförtroende, tvivel på den egna kompetensen kring svåra möten och vilka 

förväntningar intensivvårdssjuksköterskan har på sig själv är faktorer som kan påverka 

samarbetet med familjen (Stayt, 2007; Shariff, Olson, Sala & Cranley, 2017).  



 

 

 4 

Shannon, Long-Sutehall och Coombs (2011) beskriver i sin studie att det är betydelsefullt 

att intensivvårdssjuksköterskan besitter en väl utvecklad kommunikationsförmåga i mötet 

med familjen, att veta hur de ska närma sig svåra samtal och vilka strategier som kan 

användas för att ett bra samarbete med familjen  ska ske. Forskning visar på att 

familjemedlemmar som inte får tillgång till information om patientens tillstånd ofta upplever 

en osäkerhet och en känsla av att känna sig exkluderad (Wong, Liamputtong, Koch & 

Rawson, 2017; Roger, 2016).   

 

Familjerelationen som en utmaning 

Intensivvårdssjuksköterskan möter dagligen familjer i kris, sorg och förtvivlan vilket kan ge 

sig uttryck på olika sätt. I Akroute och Bondas (2016) studie beskrivs det att en del 

familjemedlemmar kan uppfattas av intensivvårdssjuksköterskan som påstridiga med frågor 

eller att de kräver svar som inte alltid kan ges. Här utgör åter tiden, eller bristen på tiden en 

aspekt på en utmaning för att ett bra möte med familjen ska komma till stånd. Även i Gurses 

och Carayon (2007) studie beskrivs tidsbristen som en utmaning för ett bra möte med 

familjen. I Johansson et al. (2006) studie kunde familjen uppfattas som en börda och 

sjuksköterskorna uppfattade att de blev hindrade av familjemedlemmarna. Forskning har 

även visat på att de kulturella aspekterna i mötet med familjen beskrivs ta mycket tid i 

anspråk, tid som inte alltid finns. De kulturella skillnaderna kan även upplevas som 

utmanande då intensivvårdssjuksköterskan och familjen ibland har olika syn på vården och 

omvårdnaden (Akroute & Bondas, 2016; Engström & Söderberg, 2007; Høye & 

Severinsson, 2008).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans stödjande roll 

Forskning visar på att kritisk sjukdom är fysiskt och psykiskt påfrestande både för patienten 

och för familjen (Davidsson, Jones & Bienvenu, 2012). Familjemedlemmarna är inte alltid 

förberedda på att inta en vårdanderoll vilket kan leda till negativa effekter på deras hälsa 

(Norton 2013, s. 23). I Kirshbaum-Moriah, Harel och Benbenishys (2016) studie 

framkommer det att familjemedlemmarna har ett stort behov av att känna en acceptans och 

stöd från intensivvårdssjuksköterskan för att hantera den stressfulla situation det är att vara 

i en vårdanderoll. Aktuell forskning visar även att intensivvårdssjuksköterskans inställning 

till att samverka med familjen och inkludera dem i patientens vård är av stor betydelse, inte 

minst för att förebygga ohälsa med symtom som depression, ångest och posttraumatiskt 

stressyndrom (Hetland, McAndrew, Perazzo & Hickman, 2018; Noome et al., 2016). I 

Kirshbaum-Moriah, Harel och Benbenishys (2016) studie har det visat sig att användningen 

av stödgrupper och andra källor för stöd som tex kuratorer kan hjälpa familjen att sätta ord 

på sina känslor och få en känsla av sammanhang. Studien visar vidare att vid 

sjuksköterskeledda stödgrupper gynnas inte bara familjen, utan även sjuksköterskorna, som 

får en djupare förståelse för familjemedlemmarna. Det skapas en djupare och öppnare 

relation mellan familjen och sjuksköterskan. I Frivold, Dale och Slettebø (2015) studie 

visade det sig att familjemedlemmarna upplevde att stödet och känslan av trygghet från 

intensivvårdssjuksköterskan var en av de viktigaste komponenterna för att hantera stressen.  
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Wong, Liamputtong, Koch och Rawson (2015) menar att det som är avgörande för hur 

familjen hanterar sin psykologiska stress är hur interaktionen mellan 

intensivvårdssjuksköterskan och familjen sker. Här var det informationen, hur 

kommunikationen uttrycktes samt den stödjande kommunikationen som hade betydelse för 

att främja familjens välbefinnande.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdssjuksköterskan möter dagligen familjer i kris, sorg och förtvivlan. Här ställs 

intensivvårdssjuksköterskan inför stora utmaningar i mötet med familjen. 

Intensivvårdsmiljön kan upplevas som skrämmande för familjen men med rätt stöd och 

information från intensivvårdssjuksköterskan ges familjen en möjlighet att hantera den kris 

de genomgår. Genom att inkludera familjen i patientens omvårdnad tas familjens resurser 

tillvara som i sin tur är betydelsefullt för patienten. Familjen kan här ge en klarare bild på 

vem patienten är. Vilken inställning intensivvårdssjuksköterskan har till familjens betydelse 

i omvårdnaden är avgörande för om familjen att känna sig trygg och delaktig. Samverkan 

mellan intensivvårdssjuksköterskan och familjen kan vara avgörande för att förebygga 

ohälsa hos familjen med symtom som depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom.  

Forskning visar att sjuksköterskor generellt är positivt inställda till att samverka med 

patientens familj men begränsad forskning finns som studerar intensivvårdssjuksköterskans 

inställning till att inkludera familjen i omvårdnaden. Genom denna studie är vår förhoppning 

att synliggöra intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i 

omvårdnaden och på så sätt även identifiera eventuella utmaningar som i sin tur skulle kunna 

leda till möjliga förbättringsåtgärder.  

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i 

omvårdnaden på en intensivvårdsavdelning. 

 

METOD 

Den design som har valts för att genomföra studien är kvantitativ, vilket innebär att all data 

som samlats in, kodats om till siffermässig karaktär och behandlats med hjälp av statistiska 

och matematiska metoder (Borg & Westerlund, 2012, s. 11). Studien är en tvärsnittsstudie, 

vilket innebär att studien ägt rum under en mätningsperiod och kommer att ge svar på hur 

fenomenet är vid tidpunkten för datainsamlandet (Kristensson 2014, s. 87; Lantz, 2014, s. 

28.) Resultatet grundas på deskriptiv statistik och analytisk statistik som kommer att 

presenteras i tabeller (Kristensson 2014, s. 111). Datainsamlingen genomfördes med hjälp 

av en enkät för att kunna inkludera en större grupp av intensivvårdssjuksköterskor än vad 

som hade varit möjligt med en kvalitativ design. Kristensson (2014, s. 87) menar att en 

enkätundersökning är ett effektivt och lämpligt verktyg för att få in större mängder data från 

så många respondenter som möjligt.  
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FAMBO-enkäten 

Enkäten som användes i studien heter Familjen Betydelse i Omvårdnaden (FAMBO). 

(Bilaga 1). Enkäten är ursprungligen framtaget av Johansson, Benzein och Saveman år 2006 

på Kalmar Högskola i syfte att undersöka sjuksköterskors inställning till familjens betydelse 

i omvårdnaden. Enkäten är validerad och instrumentet är väletablerat och översatt till flera 

språk (Benzein, Johansson, Årestedt, Berg & Saveman, 2008; Angelo et al., 2014). Enkätens 

26 påståenden är uppdelade i fyra delskalor. Första delskalan, familjen som en resurs i 

omvårdnaden (Fam-RO) består av tio påståenden om sjuksköterskan inställning till familjen 

som en resurs i omvårdnaden. Andra delskalan heter familjen som samtalspartner (Fam-SP) 

och består av åtta påståenden om sjuksköterskans inställning till att ha familjen som en 

samtalspartner. Tredje delskalan heter familjen som en börda (Fam-B) och denna del har 

fyra påståenden om att familjen skulle uppfattas som en börda av sjuksköterskan. Fjärde 

delskalan, familjen som sin egen resurs (Fam-ER) har fyra påståenden om sjuksköterskans 

inställning till hur familjen själva ska vara sin egen resurs. 

 

Enkäten i studien använde sig av slutna flervalsfrågor (Bilaga 1). De fyra svarsalternativen 

per påståenden var uppdelade i en fyrgraderad likertskala enligt följande; instämmer helt, 

instämmer delvis, tar delvis avstånd och tar helt avstånd och kodades med poäng ett till fyra. 

Instämmer helt, kodades till fyra, instämmer delvis, kodades till tre, tar delvis avstånd, 

kodades till två och tar helt avstånd kodades till ett poäng. Den totala summan i enkäten är 

värderat från 26 till 104 poäng. Summan för delskalan Familjen som en resurs i omvårdnaden 

(Fam-RO) är värderat mellan 10-40 poäng, delskalan Familjen som en samtalspartner (Fam-

SP) är värderat mellan 8-32. Delskalan Familjen som en börda (Fam-B) är värderat mellan 

4-16 och summan för delskalan Familjen som sin egen resurs (Fam-ER) är värderat mellan 

4-16 poäng. Till positiv inställning, räknas instämmer helt och instämmer delvis och till 

negativ inställning till familjen i omvårdnaden räknas, tar delvis avstånd och tar helt avstånd. 

Ett högt skattat medianvärde visar på en positiv inställning till familjen i omvårdnaden. 

Under delskalan Familjen som börda (Fam-B) har kodningen i analysen vänts om då 

påståendena i delskalan är negativt ställda (Tabell 3). Instämmer helt är här värderat till ett 

och tar helt avstånd till fyra poäng. 

 

Urval 

Det gjordes ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval som enligt Borg  och Westerlund 

(2012, s. 26) menar kan bestå av en population av bland annat arbetskollegor och i vårt fall 

intensivvårdsavdelningar och intensivvårdssjuksköterskor som var lätta att nå. Fyra olika 

intensivvårdsavdelningar valdes ut på fyra olika sjukhus. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

516) skulle detta val tala för en stor variation i insamlad data eftersom respondenterna är 

spridda i olika geografiska områden. Inklusionskriterier för studien var  

intensivvårdssjuksköterskor verksamma inom Västra Götalandsregionen och Region 

Halland. Intensivvårdsavdelningarna skulle vara utrustade med minst sex och max tio 

vårdplatser så att respondenterna ska ha en snarlik arbetssituation. Exklusionskriterier för 

studien var enheter med mer specialiserad verksamhet som barnintensivvårdsavdelningar, 

thoraxintensivvårdsavdelningar och infektionsintensivvårdsavdelningar. 
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Datainsamlingen 

Informationsbrev om studien där studiens syfte beskrevs samt till vilken yrkeskategori 

studien riktades till, mailades ut till verksamhetschef och vårdenhetschef på respektive 

intensivvårdsenhet (Bilaga 2), med förfrågan om tillstånd till att göra en enkätundersökning. 

Svar erhölls via mail från vårdenhetschef på respektive enhet om godkännande att 

genomföra studien. Telefonkontakt togs med respektive vårdenhetschef för att bekräfta att 

de fått ett godkännande från verksamhetschef, vilket alla hade fått. Ett informationsbrev till 

intensivvårdssjuksköterskorna (Bilaga 3) bifogades ihop med enkäten med information om 

att deltagande i studien var frivillig och när som helst kunde avbrytas utan förklaring. Datum 

för datainsamlingen framkom i informationsbrevet till intensivvårdssjuksköterskor. Vi valde 

att personligen dela ut totalt 88 enkäter, 22 postenkäter till respektive avdelning med bifogat 

adresserat och frankerat svarskuvert. På två av avdelningarna gavs möjlighet att presentera 

syftet med studien på en arbetsplatsträff. Vårdenhetscheferna ombesörjde att dela ut 

enkäterna. Datainsamlingen skedde under en period på 10 dagar. Ingen påminnelse 

skickades ut då vi ansåg att vi fått tillbaka tillräckligt många enkäter under svarsperioden. 

Polit och Beck (2012, s. 311) menar att en studies svarsfrekvens bör ligga över 65% för att 

den ska kunna vara representativ för populationen. Valet av antal enkäter baserades på hur 

många intensivvårdsplatser som var öppna och hur många intensivvårdssjuksköterskor som 

tjänstgjorde under insamlingstiden.  

 

Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet från enkäterna bearbetades och omkodades. Varje enkät hade 

innan utlämnandet kodadats med ett nummer 1–88 för att därefter kunna identifieras från 

vilket sjukhus svar erhållits. Dataanalysen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25. Datamaterialet matades 

gemensamt in i SPSS och kontrollerades ytterligare en gång för att säkerställa att all data 

matats in korrekt. Enligt Trost och Hultåker (2016, s. 134) kan man med hjälp av en 

kontrollinläsare minimera felinläsning. Deskriptiv statistik har använts för att analysera och 

rapportera intensivvårdssjuksköterskornas demografiska bakgrundsdata som kön, ålder, 

antal yrkesverksamma  år sedan legitimation som sjuksköterska, om de haft familjemedlem 

som varit svårt sjuk och om det fanns ett gemensamt synsätt kring familjen på avdelningen 

(Tabell 1).  

 

Bakgrundsfrågor som kön, om det fanns ett gemensamt synsätt angående familjen på 

arbetsplatsen samt haft familjemedlem som varit svårt sjuk, bearbetades som nominalskala, 

där en klassificering kunde ske (kvinna/man, ja/nej), medelvärde och standardavvikelse 

rapporteras i tabell 1. Resterande variabler som ålder och år sedan legitimation var förenliga 

med ordinalskala där värdena kunde rangordnas (Kristensson 2014, ss. 102-103).  Då syftet 

med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans inställning av familjens 

betydelse i omvårdnaden sågs det att vissa av variablerna skilde sig åt. Dessa variabler 

delades in i grupper för att mäta om det förelåg någon skillnad inom grupperna. Ålder 

delades in i tre grupper, <30år, 30 till 50 år och > 50 år och antal år sedan sjuksköterskorna 

erhållit sin legitimation delades också in i tre grupper, < 6 år, 6 till 15 år och >15 år (Tabell 

1). Dessa variabler bearbetades sedan som ordinaldata. 
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Medianvärde och kvartilavstånd redovisas under varje delskala och den totala FAMBO- 

enkäten utifrån hur respondenterna skattat (Tabell 2). Medianvärde är enligt Bell (2016, s. 

247) ett lämpligt mått att använda om våra observationer är snedfördelade med höga eller 

låga värden. Medianen är inte lika känslig för extremvärden som medelvärdet är.  

 

Vid val av analytisk statistik valdes ett icke-parametriskt test för oberoende mätningar, det 

vill säga att de grupper vi avser att mäta inte påverkade varandra. Ett icke-parametriskt test 

är ett sätt att mäta data som är förenligt med nominal eller ordinalskala (Borg & Westlund 

2012, ss. 380-381, 390-400). Mann-Whitney U-test användes för att analysera skillnader 

mellan två gruppers inställning (skattat medianvärde) till familjens betydelse i omvårdnaden. 

Här var syftet att se om det förelåg någon skillnad mellan kvinnor om mäns inställning till 

familjens betydelse i omvårdnaden. Ytterligare tester med Mann-Withney U-test gjordes där 

det även testades om det förelåg någon skillnad i inställning mellan de respondenter som 

haft svårt sjuk familjemedlem och de som inte haft det. Det testades även om det fanns 

skillnad på respondenternas inställning om det fanns ett gemensamt synsätt kring familjen 

på avdelningen eller inte. 

 

För att analysera om det förelåg skillnader mellan tre eller fler oberoende gruppers 

inställning till familjens betydelse i omvårdnaden (skattat medianvärde) valdes ett annat 

icke-parametriskt test i dataanalysen, Kruskal Wallis test (Borg & Westerlund, ss. 397–400). 

De grupper som jämfördes var a) om det fanns någon skillnad i hur respondenterna skattat 

mellan åldersgrupp <30 år, 30-50 år och >50 år, b) om det förelåg någon skillnad i skattning 

mellan de som varit legitimerade sjuksköterskor olika lång tid samt c) mellan de olika 

intensivvårdsavdelningarnas inställning (skattat medianvärde) till familjens inställning till 

familjens betydelse i omvårdnaden. Signifikanta skillnader mellan gruppernas medianvärde 

noterades om p<0.05. Vid signifikanta värden utfördes ett post-hoc test med Bonferroni 

justering för att minimera riskerna för ett falskt signifikant värde (Polit & Beck 2012, s. 414). 

En parvis jämförelse utfördes vid signifikanta skillnader mellan intensivvårdsavdelningarna, 

för att se mellan vilka avdelningar skillnaderna förelåg. 

 

Etiska övervägande 

De etiska aspekterna i denna studie övervägdes enligt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer i enlighet med samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, 

informationskrav och nyttjandekrav. Utifrån dessa krav i beaktande författades ett brev som 

mailades ut till både verksamhetschef och vårdenhetschef på respektive 

intensivvårdsavdelning med förfrågan om tillstånd till att göra en enkätundersökning. Syftet 

med studien beskrevs samt till vilken yrkeskategori studien riktades till. Ett informationsbrev 

bifogades tillsammans med enkäten med information om att studien var frivillig och när som 

helts kunde avbrytas utan förklaring samt att all data som kunde härleda till person inte 

kommer att presenteras i studien. Det försäkrades även att all insamlade data endast kommer 

att användas till denna studie.  



 

 

 9 

Enligt Codex (2018) ska forskaren ta ansvar för sin forskning och för den information som 

samlats in. Forskaren ska överväga nytta, risker och skador som kan uppkomma i samband 

med studien. Här övervägdes särskilt konfidentialiteskravet och uppfylldes genom att de fyra 

inkluderade intensivvårdsavdelningarna valdes att benämnas A, B, C och D i studien. 

Därmed eliminerades risken att röja vilka avdelningar som ingick i studien och samtidigt 

minska risken att peka ut den ena eller andra avdelningen som bättre eller sämre. Inga av 

informanterna går heller att härleda till person eller kön i studien.  

Enligt Codex (2018) åligger det också den enskilda forskaren att hålla god moral och 

säkerställa att forskningsprocessen genomförs med god kvalitet. Vårt syfte med studien 

avsåg inte att kränka någon människa eller yrkesgrupps integritet. Syftet var inte heller att 

utpeka en speciell intensivvårdsavdelning som bättre eller sämre. Studien har följt en god 

forsknings- och dokumentations sed för att förhindra att oredlighet ska uppstå. Med 

oredlighet menas att forskaren avsiktligt bryter de normer och krav som forskningsprocessen 

kräver (Codex, 2018). All data som inhämtats till studien har källhänvisats. Ämnesvalet i 

studien bedömdes inte vara befogat för att övervägas en etikprövning då inga 

personuppgifter eller specifika personer kunde härledas i studien. Det bedömdes även att det 

inte förelåg någon  uppenbar risk att skada informanterna genom ett deltagande i studien.  

Enligt SFS (2003: 460 2 §) är en etikprövning inte nödvändig då studien ingår i en 

högskoleutbildning på avancerad nivå, och omfattas då inte av lagen om etiksprövning (SFS 

2003:460 2 §).  

 

RESULTAT 

Här redovisas studiens resultat enligt ovanstående metodbeskrivning. Totalt delades 88 

enkäter  ut till fyra olika intensivvårdsavdelningar och 72 enkäter besvarades, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 82%.  I tabell 1 presenteras en demografisk beskrivning av 

respondenterna. Antal respondenter (n=72) i studien består av 58 kvinnor (81%) och 14 män 

(19%). Åldersspannet mellan respondenterna var från 28-68 år (m=47år, SD=9,2) med en 

variationsbredd på 40 år. Hur länge respondenterna varit legitimerade sjuksköterskor skilde 

sig åt och sträckte sig mellan 4-41 år (m=20 år, SD=8,7), med en variationsbredd på 37 år. 

Cirka en tredjedel (72%) av respondenterna (n=52) hade erfarenhet av en familjemedlem 

som drabbats av svår ohälsa och varit i behov av professionell vård. De respondenter (n=18) 

som inte haft erfarenhet av sjuk familjemedlem uppgick till 25%. Det är två av 

respondenterna som avböjt att svara på denna fråga. Det framkommer även i resultatet att 

cirka två tredjedelar av respondenterna (n=47) svarat ja på frågan om det fanns ett 

gemensamt synsätt på avdelningen angående omvårdnad av familjen. De respondenter som 

upplevde att det inte fanns ett gemensamt synsätt på avdelning kring familjens omvårdnad 

uppgick till 32% (n =23), två respondenter har avböjt att svara. 
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Tabell 1. Intensivvårdssjuksköterskornas (n=72 ) bakgrundsdata. 

 

Bakgrundsdata             Antal                       %      

Kön (n=72)                            

 Kvinna               58                      81  

 Man                14                          19    

         

Ålder (m=47; SD=9,2) 

 <30 år                 2                            3 

   30-50år                                                              43                          60 

 >50 år                                    27                          37 

År sedan legitimation (m= 20; SD=8,7)   

 <6 år                 2                        3 

   6 till 15 år               20                      28  

 >16 år                49                     69 

 Okänd                                         1              

Familjemedlem som varit svårt sjuk 

  Ja               52                     72 

  Nej                18                     25 

  Okänt                 2                       3 

Gemensamt synsätt på avdelningen angående 

omvårdnad av familjen 

Ja               47                      65 

Nej                                23                      32 

Okänt                                      2                       3 
 

 

Totala FAMBO- enkäten  

I den totala FAMBO-enkäten (Tabell 2) redovisas median och kvartiler (md=69, q1-q3=66-

74) för alla (n=72) respondenters skattade svar. Resultatet i den totala FAMBO enkäten visar 

på ett högt medianvärde, vilket visar på en positiv inställning kring familjens betydelse i 

omvårdnaden. Poäng i den totala FAMBO-enkäten ligger mellan 26-104 poäng. Inga 

skillnader förelåg i  hur respondenterna skattat vad gäller kön, ålder, hur länge 

respondenterna haft sin legitimation eller om det fanns ett gemensamt synsätt kring familjen 

på avdelningen eller inte. 

 

Resultatet visar att det fanns signifikanta skillnader [ χ2 (3,N=69)=5,354, p= 0,013] mellan 

de fyra olika intensivvårdsavdelningarnas skattning kring hur positivt inställda de är kring 

familjens betydelse i omvårdnaden. En parvis jämförelse utfördes och det sågs signifikanta 

skillnader (p=0,007) mellan intensivvårdsavdelning A och B. Medianvärde för 

intensivvårdsavdelning A (md=65) är lägre än för intensivvårdsavdelning B (md=74). 

Resultatet visar här på att intensivvårdsavdelning B skattar högre, alltså positivare än 

intensivvårdsavdelning A.  

 

Resultatet visar även en signifikant skillnad [U=279,50, n1=52, n2=18, p=0,022] mellan den 

grupp av respondenter som har haft erfarenhet av sjuk familjemedlem och hos den grupp av 

respondenter som inte haft denna erfarenhet. Resultatet visar här på att de respondenter som 
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har haft erfarenhet av att ha haft en svårt sjuk familjemedlem skattar positivare med ett högre 

medianvärde (Tabell 2).   

 

Tabell 2. Intensivvårdssjuksköterskornas totala medianpoäng och kvartiler.  
 

Respondenter                                        Totala FAMBO   Fam-RO     Fam-SP        Fam-B        Fam-ER 

                  md (q1-3)          md (q1-q3)  md (q1-q3)   md (q1-q3)  md (q1-q3)  

 

Alla respondenter (n=72)                          69 (66-74)         33 (30-36)   14 (12-15)     11 (9-14)    12 (10-13) 

 

Intensivvårdsavdelningar ² ( p-värde)            0,013                 0,016            0.185             0.013           0.602  

1. Intensivvårdsavdelning A                   65 (62-71)         32 (29-35)   13 (11-15)      11 (9-12) 12 (11-13) 

2. Intensivvårdsavdelning B                 74 (69-77)         36 (34-37)   14 (13-15)      13 (12-15)  12 (10-12)  

3. Intensivvårdsavdelning C                       69 (67-72)         33 (31-34)   14 (13-15)      12 (10-13)  12 (11-14)  

4. Intensivvårdsavdelning D                 69 (64-73)         31 (35-38)   14 (13-15)      10 (9-14)    12 (11-13) 

     

Kön ¹ (p-värde)                                                  0,275                 0,931           0,146              0,880           0,432  

Kvinna                  69 (65-74)         33 (30-36)   14 (12-15)      11 (9-14) 12 (10-13) 

Man                   72 (68-79)         33 (31-36)   15 (14-15)      12 (10-13)  12 (11-13)     

 

Åldersgrupp ²  (p-värde)                                  0,976                  0,997           0,619             0,909           0,700   

< 30 år                  68 (68-74)         32 (30-34)    14 (11-16)     11 (9-12)     12 (10-13)               

30 till 50 år                  69 (66-74)         33 (31-36)    14 (13-15)     11 (9-14)     12 (11-13) 

>50 år                   69 (65-74)         33 (29-35)    14 (12-15)     12 (10-14)   12 (10-13) 

 

År sedan legitimation ² (p-värde)                    0,911                  0,629          0,841              0,323           0,912  

< 6år                  70 (68-72)         33 (31-34)    15 (14-16)    10 (9-11)  13 (12-13) 

6 till 15 år                  70 (68-74)         34 (32-36)    14 (13-15)    12 (9-14)      12 (11-13) 

>15  och uppåt                  69 (66-75)         33 (30-35)    14 (12-15)    11 (10-14)    12 (11-13) 

 

Har haft familjemedlem som   

varit svårt sjuk ¹  (p-värde)                             0,022                   0,098          0,046              0,984           0,016 

  Ja                  71 (66-74)         34 (31-36)     14 (13-15)    11 (9-14)  12 (11-13) 

 Nej                   67 (64-70)         31 (29-34)     13 (11-15)    12 (9-14)     11 (10-12) 

 

Gemensamt synsätt kring familjen på  

avdelningen ¹ (p-värde)                       0,322                   0,985          0,019              0,302           0,674 

Ja                  70 (66-75)         33 (30-36)     15 (13-14)    12 (9-14)     12 (10-13) 

Nej                                           68 (65-74)         34 ( 31-35)    13 (12-14)    11 (9-13)     12 (11-12) 

Kön, haft familjemedlem som varit svårt sjuk, gemensamt synsätt kring familjen – Mann-Whitney U test¹.  

År sedan legitimation och åldersgrupp – Kruskal Wallis test².  

 

 

FAMBO-enkätens skattning 

I den valda FAMBO-enkäten har respondenterna (n=72) skattat hur positivt eller negativt 

inställda de är utifrån enkätens 26 påstående i de 4 delskalorna, Familj som resurs, Familj 

som samtalspartner, Familj som börda och Familj som egen resurs (Tabell 3). 
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Tabell 3. Respondenternas (n=72) skattade svar på de 26 påståendena i FAMBO-enkäten. 

 
         

 

FAMBO-enkäten 

                                                                 

Instämmer 

Helt 

 

 n (%) 

Instämmer 

Delvis 

 

n (%) 

Tar 

Delvis  

Avstånd 

n (%) 

Tar    

Helt 

Avstånd 

n (%) 

Familjen som en resurs i omvårdnaden (Fam-RO)  

 

Familjemedlemmars närvaro underlättar för mig i mitt arbete. 

 

 

 8 (11,1) 

 

 

51 (70,8) 

 

 

11 (15,3) 

 

 

2 (2,8) 

Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla av trygghet.  7 (9,7) 46 (63,9) 12 (16,7) 7 (9,7) 

Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull för mig som 

sjuksköterska 

18 (25) 38 (52,8) 12 (16,7) 4 (5,6) 

Familjemedlemmar skall erbjudas att aktivt delta i den sjukes 

personliga omvårdnad 
12 (16,7) 36 (50) 19 (26,4) 5 (6,9) 

FAF    Familjemedlemmar ska erbjudas att aktivt delta i den i den 

sjuke   sjukes vårdplanering 

32 (44,4) 29 40,3) 9 (12,5) 2 (2,8) 

god r   Relation med familjemedlemmar ger mig arbetsglädje. 52 (72,2) 16 (22,2) 4 (5,6) - 

Att engagera sig i familjer ger en känsla av att vara till nytta. 29 (40,3) 31 (43,1) 9 (12,5) 3 (4,2) 

Från familjer får jag mycket värdefull information. 39 (54,2) 29 (40,3) 4 (5,6) - 

Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull för 

familjemedlemmarna själva 

51 (70,8) 20 (27,8) - - 

Det är viktigt att ta sig tid med familjer 

 

54 (75) 16 (22,2) 2 (2,8) - 

Familjen som en samtalspartner (Fam-SP)     

Jag bjuder in familjemedlemmarna till samtal vid avslutning av 

vårdkontakten. 

18 (25) 40 (55,6) 10 (13,9) 3 (4,2) 

Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal i början av 

vårdkontakten. 

41 (56,9) 25 (34,7) 4 (5,6) 1 (1,4) 

Jag tar alltid reda på vilka som ingår i den sjukes familj. 41 (56,9) 24 (33,3) 7 (9,7) - 

Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid förändringar i 

den sjukes tillstånd. 

47 (65,3) 21 (29,2) 3 (4,2 1 (1,4) 

Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid vårdplanering. 23 (31,9) 40 (55,6) 4 (5,6) 2 (2,8) 

Det är viktigt att ta reda på vilka som ingår i den sjukes familj. 48 (66,7) 17 (23,6) 7 (9,7) - 

Jag inbjuder familjemedlemmar att aktivt delta i den sjukes 

personliga omvårdnad. 

  4 (5,6) 31 (43,1) 26 (36,1) 11(15,3) 

Samtal med familjemedlemmar i början av vårdkontakten 

sparar tid i mitt fortsatta arbete 

 

35 (48,6) 30 (41,7) 7 (9,7) - 

Familjen som en börda (Fam-B) 

 

    

Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla av att vara 

kontrollerad 

7 (9,7) 24 (33,3) 28 (38,9) 13 (18,1) 

Familjemedlemmars närvaro gör mig stressad.                  1(1,4) 24 (33,3) 26 (36,1) 21 (29,2) 

Familjemedlemmars närvaro hindrar mig i mitt arbete.  3 (4,2) 24 (33,3) 29 (40,3) 16 (22,2) 

Jag har inte tid att ta hand om familjer                  

               

2 (2,8) 20 (27,8) 17 (23,6) 33 (45,8) 

Familjen som sin egen resurs (Fam-ER) 

 

    

Jag uppmuntrar familjer att använda sina egna resurser så att de 

i så stor utsträckning som möjligt kan hantera sin situation 

själva.  

11 (15,3) 44 (61,1) 11 (15,3) 6 (8,3) 

Jag ser mig själv som en resurs till familjer så att de i så stor 

utsträckning som möjligt kan hantera sin situation själva. 

6 (8,3) 52 (72,2) 12 (16,7) 1 (1,4) 

Jag ser familjemedlemmar som samtalspartner. 15 (20,8) 35 (48,6) 17 (23,6) 5 (6,9) 

Jag frågar familjerna på vilket sätt jag kan stödja dem 

 

15 (20,8) 42 (58,3) 12 (16,7) 3 (4,2) 
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Familjen som en resurs i omvårdnaden  

I delskalan familjen som en resurs i omvårdnaden visar resultatet på att respondenterna är 

positivt inställda  med ett högt skattat medianvärde (md=33) till familjen som en resurs i 

omvårdnaden. Det sågs en signifikant skillnad [χ2 (3,N=71)=8,705,p=0,016] mellan 

intensivvårdsavdelningarna (Tabell 2). Vid en parvis jämförelse visar det på att det finns en 

signifikant skillnad (p = 0.031) mellan intensivvårdsavdelning A och intensivvårdsavdelning 

B där intensivvårdsavdelning B har skattat högre ( md =74) , alltså positivare till familjen 

som en resurs i omvårdnaden än intensivvårdsavdelning A (md=65).  

 

I Delskalan familjen som en resurs i omvårdnaden är det främst tre av påståendena som är 

mer positivt skattade av respondenterna. Tre fjärdedelar av respondenterna instämmer helt 

med att ”det är viktigt att ta sig tid med familjer”. Under påståendet ”Relation med 

familjemedlemmar ger mig arbetsglädje” har cirka två tredjedelar av respondenterna svarat 

instämmer helt. Under påståendet ”familjemedlemmarnas närvaro är betydelsefull för 

familjemedlemmarna själva” har även här cirka tre fjärdedelar svarat instämmer helt (Tabell 

3).  

 

I påståendet om ”familjemedlemmarna skall erbjudas att aktivt delta i den sjukes personliga 

omvårdnad” är det två tredjedelar av respondenterna som har svarat att de helt eller delvis 

instämmer med påstående vilket ändå tyder på en positiv inställning till att inkludera familjen 

i patientens personliga omvårdnad. En tredjedel av respondenterna tar helt eller delvis 

avstånd med påståendet (Tabell 3). 

 

Familjen som en samtalspartner  

Resultatet visar att det föreligger signifikanta skillnader [U=315,00, n1=51, n2=18, p=0.046] 

mellan de respondenter som haft en svårt sjuk familjemedlem och de som inte haft det. De 

respondenter som haft denna erfarenhet skattar högre (md=14), alltså är positivare inställd 

till att ha familjen som en samtalspartner än de respondenter som inte har denna erfarenhet 

(md=13). (Tabell 2).   

 

Ytterligare signifikanta skillnader [U=348,00, n1=46, n2=23, p=0,019] sågs mellan de 

respondenter som uppgett att det fanns ett gemensamt synsätt  kring familjen på avdelningen 

och de som uppgett att de inte fanns det. Resultatet visar på att de respondenter som uppgett 

att det finns ett gemensamt synsätt kring familjen på avdelningen skattade högre (md=15), 

alltså är positivare inställd till familjen som en samtalspartner än hos de respondenter som 

uppgett att det inte finns ett gemensamt synsätt kring familjen (md=13) (Tabell 2).  

 

Familjen som en börda 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskan inte ser familjen som en börda (md=11). 

Delskalan är skattad mellan 4-16 poäng (Tabell 2). Ingen av intensivvårdsavdelningarna ser 

familjen som en börda. Det föreligger dock signifikanta skillnader [ χ2 (3,N=72)=10,664, p= 

0,013] mellan intensivvårdsavdelningarna. En parvis jämförelse gjordes mellan 

avdelningarna och signifikanta skillnader sågs mellan avdelning A och B (p=0,026) och 

mellan avdelning B och D (p=0,035). Resultat visar här på att intensivvårdsavdelning B har 

en positivare inställning till familjen med ett högre skattat medianvärde (md=13) än både 

intensivvårdsavdelning A (md=11) och intensivvårdsavdelning D (md=10).  
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Familjen som sin egen resurs 

I delskalan familjen som sin egen resurs visar resultatet (Tabell 2) att majoriteten av 

respondenterna är positivt inställda till familjen som sin egen resurs (md=12). Här skattas 

delskalan mellan 4-16 poäng. Här förelåg en signifikant skillnad [U=308.000, n1=51, n2=18, 

p=0,016] hos de respondenter som haft erfarenhet av att själva haft en svårt sjuk 

familjemedlem och de som inte haft det. Resultatet visar på att inställningen till familjen 

som sin egen resurs är högre, det vill säga positivare hos de intensivvårdssjuksköterskor som 

har erfarenhet av att själva ha haft en svårt sjuk familjemedlem (md=12) än hos de som inte 

haft har denna erfarenhet (md=11). 

 

I de fyra påståendena i delskalan familjen som sin egen resurs (Tabell 3), visar påståendet 

”Jag ser mig själv som en resurs till familjer så att de i så stor utsträckning som möjligt kan 

hantera sin situation själva” att respondenterna skattat positivt. Drygt 80% av 

respondenterna är positivt inställda till att vara en resurs till familjen. Under påståendet ”Jag 

frågar familjemedlemmarna på vilket sätt jag kan stödja dem” har 79% av respondenterna 

skattat positivt. Sammantaget visar resultat att majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna 

har en positiv inställning till familjen som sin egen resurs (Tabell 3).  
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors inställning till 

familjens betydelse i omvårdnaden. Resultatet visar på att majoriteten av respondenterna var 

positivt inställda till familjens betydelse i omvårdnaden. Skillnader kunde ses mellan de fyra 

intensivvårdsavdelningarna på hur de skattade i den totala FAMBO-enkäten och i 

delskalorna Familjen som en resurs i omvårdnaden och Familjen som en börda.  

Varken kön, ålder eller hur länge intensivvårdssjuksköterskorna hade haft sin legitimation 

skilde sig signifikant åt på hur de skattat kring familjens betydelse i omvårdnaden. Tidigare 

forskning som använt samma mätinstrument, visar på att de sjuksköterskor som är yngre och 

arbetat kortare tid inte har lika positiv inställning till familjens betydelse i omvårdnaden 

(Angelo et al., 2014; Luttik et al., 2015; Grusdal, Josefsson, Adolfsson & Martin, 2017). En 

trolig orsak till detta kan vara att urvalet i vår studie är snedfördelat vad gäller ålder och kön 

eller att undersökt organisationsform skiljde sig åt.  

 

Familjen som en resurs i omvårdnaden  

Resultatet visar att det föreligger signifikanta skillnader i inställningen till familjen som en 

resurs i omvårdnaden mellan de fyra olika intensivvårdsavdelningarna. Vilka faktorer det är 

som styr att intensivvårdsavdelning B skattar positivare än de övriga 

intensivvårdsavdelningar går inte att finna i denna studie. Orsaker till att det föreligger 

skillnader i inställning till familjen som en resurs mellan intensivvårdsavdelningarna kan 

vara många men en trolig orsak skulle kunna vara synen på att inkludera familjen i 

omvårdnaden. 
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Monroe och Wofford (2017) studie visar på vikten av att bjuda in familjen och låta 

familjemedlemmarna hjälpa till med daglig omvårdnad, här hjälper de inte bara patienten 

utan avlastar även intensivvårdssjuksköterskan och blir på så sätt en resurs i omvårdnaden. 

Även här kan det antas att familjen och intensivvårdssjuksköterskan ingår i ett partnerskap. 

En annan orsak till att det skiljer i inställningen till familjen som resurs i omvårdnaden skulle 

kunna förklaras av intensivvårdsmiljöns utformande, vilket skulle kunna påverka 

inställningen till familjen som en resurs i patientens omvårdnad. 

Intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och tidsbrist är också faktorer som skulle 

kunna påverka inställningen till familjen som en resurs i omvårdnaden vilket även styrks i  

McConnell och Moroney (2014) studie.  

 

Familjen som samtalspartner 

I delskalan Familjen som en samtalspartner visade resultatet signifikanta skillnader mellan 

den grupp som har sagt sig ha ett gemensamt synsätt kring familjen på avdelning och de som 

inte haft gemensam syn kring familjen. I Keen och Mitchell (2014) studie belyses det 

gemensamma synsättet kring familjen som att ingå i ett partnerskap med familjen och 

uppfattas då inte som arbetsbetungande för intensivvårdssjuksköterskan. Här kan en strävan 

och ett mål efter att ha ett gemensamt synsätt kring familjen på avdelningen skapa både 

trygghet och rutiner för intensivvårdssjuksköterskan. Om ett gemensamt utformande av 

rutiner kring hur familjemedlemmarna på bästa sätt kan inkluderas, skulle personalgruppen 

gemensamt kunna sträva åt samma håll vilket stöds av Söderström et al. (2003) som menar 

att det mest idealiska är att ha ett systematiskt och gemensamt arbetssätt kring att inkludera 

familjen. 

 

Familjen som en börda 

Resultatet visar att respondenternas inställning till att familjen skulle ses som en börda var 

låg. Signifikanta skillnader sågs mellan intensivvårdsavdelningarnas inställning till  familjen 

som en börda. Här var det åter intensivvårdsavdelning B som sticker ut. Inte heller här kan 

resultatet visa på vilka faktorer som styr att intensivvårdsavdelning B har en positivare 

inställning till familjen än de övriga intensivvårdsavdelningarna. En anledning till att 

intensivvårdsavdelningarna skiljer sig signifikant åt under skulle kunna bero på vilken 

arbetsbelastning intensivvårdssjuksköterskorna har på respektive intensivvårdsavdelning. I 

Monroe och Wofford (2017) studie framkommer det att familjen påverkade 

intensivvårdssjuksköterskans arbete negativt genom att de upplevdes öka arbetsbördan. 

Andra faktorer som kan spela in beroende på om familjen upplevs som en börda eller inte, 

kan vara tidsbristen, vilket också kan ses i McConnel och Moroney (2015) studie. 
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Familjen som sin egen resurs 

De intensivvårdssjuksköterskor som haft erfarenhet av svårt sjuk familjemedlem hade en 

positivare inställning till familjen som sin egen resurs. Med erfarenhet av att både vara den 

som vårdar och själva varit familjemedlem, skulle denna erfarenhet kunna ge ett vidare 

synsätt på familjen i ett intensivvårds kontext där mötet med familjemedlemmarna är så 

viktigt. Resultatet styrks av Mackie, Marshall och Mitchell (2017) studie där det 

framkommer att sjuksköterskornas personliga erfarenhet formar deras syn på familjen. 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv ska intensivvårdssjuksköterskan tillgodose att såväl 

patient som familjen ska känna trygghet och för att nå dit bör intensivvårdssjuksköterskan 

inta ett livsvärldsperspektiv för att kunna möta familjen i den aktuella situation där de 

befinner sig (Dahlberg & Segersten, 2016, s. 83). Utifrån ett livsvärldsperspektiv skulle de 

sjuksköterskor som själva haft erfarenhet av att ha haft en svårt sjuk familjemedlem kunnat 

ha utvecklat en vidare syn både vad gäller familjens betydelse och på sin egen roll, som den 

som vårdar. Enligt Ekeberg (2007) skulle denna vidare syn kunna förklaras genom praktiska 

erfarenheter, reflektion eller som en levd process. 

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ metod har använts i denna studie. Här hade vi för avsikt att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden. Det finns 

flera sätt att genomföra en kvantitativ studie, bland annat som observationsstudie och eller 

en enkätstudie och vårt val blev enkätstudie, då vi fann en redan etablerad enkät som passade 

vårt syfte (Johansson, Benzein & Saveman, 2006). Valet att använda oss av en etablerad 

enkät var att det aktuella instrumentet var validerat vid tidigare studier vilket även ökar 

instrumentets reliabilitet. Enligt Kristensson (2014, s. 89) är det är viktigt att välja ett 

mätinstrument som är validerat och reliabilitet-testat. Vår aktuella studie kan anses har nått 

en hög reliabilitet då instrumentet har mätt samma sak upprepade gånger, fast då med 

respondenter från olika organisationsformer. Enligt ibid (2014, s. 78, 90) är reliabilitet ett 

mått på mät säkerhet.  

 

Det gjordes ett strategiskt bekvämlighetsurval och valet att inkludera 

intensivvårdssjuksköterskor som är representativa för vår studies syfte. Vid ett 

bekvämlighetsurval ökar visserligen risken för att urvalet ska bli skevt  (Kristensson, 2014,  

s. 84) men för att minimera risken för skevhet valde vi att tillfråga 

intensivvårdssjuksköterskor från fyra olika intensivvårdsavdelningar och fyra olika sjukhus.  

 

Vid valet mellan att använda oss av en webbenkät eller postenkät kom vi fram till postenkät 

då svarsfrekvensen oftast är högre. Trost och Hultåker (2016, ss. 135, 141) menar att risken 

med en webbenkät är att enkäten inte är fysiskt synlig, och att den då lättare glöms bort eller 

att det inte alltid finns en dator tillgänglig. Vid distribuering av enkäterna gavs möjlighet att 

personligen lämna ut enkäterna till respektive avdelning och möjlighet gavs då samtidigt att 

presentera syftet med vår studie. Bell (2016, s. 182) menar att det finns fördelar med att dela 

ut enkäterna personligen till respondenterna då det på detta sätt lättare kan skapas en 

sammarbetsinställning med en personlig kontakt. Att personligen fått möjlighet att 

distribuera enkäterna tror vi bidragit till den relativt höga svarsfrekvensen på 82%.  
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Studiens omfattning har följt de anvisningar och riktlinjer för examensarbete som Högskolan 

i Borås angivit. För att uppnå 30-50 enkätsvar beräknades det att cirka 50% av de utdelade 

enkäterna skulle besvaras ( Trost & Hultåker, 2016, s. 147). Antal beräknade enkäter 

reducerades från 100 till 88 stycken då de fyra intensivvårdsavdelningarna tillfälligt hade 

minskat sina intensivvårdsplatser och därmed även tjänstgörande 

intensivvårdssjuksköterskor. 

 

Kristensson (2014, s. 73) menar att generaliserbarheten är kärnan i den kvantitativa 

forskningstraditionen. Enligt Polit och Beck ( 2012, s. 311) bör svarsfrekvensen ligga över 

65% för att den ska vara representativ för populationen. Då svarsfrekvensen i denna studie 

uppgick till 82% kan detta anses vara en styrka i studien vilket skulle kunna medföra en hög 

generaliserbarhet men svagheten i studien ses i att antalet enkätsvar från respektive 

intensivvårdsavdelning var låg vilket här begränsar generaliserbarheten i studien. Andra 

delar i resultatet som inte omfattas av just skillnader mellan intensivvårdsavdelningarna 

skulle ändå kunna anses ge en god bild av intensivvårdssjuksköterskans inställning till 

familjens betydelse i omvårdnaden ser ut, då studien utfördes på fyra olika 

intensivvårdsavdelningar på fyra olika sjukhus. Enligt Polit och Beck (2012, s. 180) kan en 

större spridning leda till en ökad generaliserbarhet men enligt Kristensson (2014, s. 56) krävs 

det oftast stora urval för att kunna generalisera slutsatser vilket vi inte har. 

 

Enkätens 26 påstående är uppdelade i fyra delskalor. Svarsalternativen var graderade utifrån 

en likertskala med fyra svarsalternativ. Enligt Bell (2016) är  fördelen med en likertskala att 

den har flera svarsalternativ vilket ger respondenten större möjlighet för att välja ett svar 

som är mest relevant. Borg och Westerlund (2012, s. 32) beskriver att ett värde på 

likertskalan kan vara större eller mindre beroende på placering och kan rangordnas men det 

går inte att veta exakt hur stor skillnad det är mellan variablerna, även om det finns ett 

siffervärde. Om vi hade valt att justera skattningsskalan i vår studie och istället valt en fem- 

eller sju- gradig likertskala skulle vi kunnat få fram en mer tydlig indikering på åt vilken 

riktning, positivt alternativ negativ inställning respondenternas svar lutat åt, vilket även 

beskrivs av Bell (2016, s. 258).  Problemet med en fem- eller sjuk-gradig skala kan bli att 

svaret blir svårbedömt om respondenterna väljer mittenalternativet som oftast består av, tar 

ingen ställning, alternativt  tar varken avstånd eller instämmer (Borg & Westerlund, 2012, s. 

111). 

 

Vi har valt att presentera resultatet i form av deskriptiv statistik med hänvisning till tabeller. 

Enligt Kristensson (2014, s. 111) är det en fördel att både presentera data i text och tabeller 

för att förenkla för läsaren att tyda resultatet. Men för den ovana läsaren skulle en eller flera 

tabeller istället kunna förvirra läsaren, då tabeller ofta innehåller mycket data. Här är det då 

viktigt att forskaren är tydlig i både sin metod beskrivning och utformandet av tabellerna. 

Här har vi valt att presentera vårt resultat i tre olika tabeller för att förtydliga dels den 

demografiska data samt den analytiska statistiken utifrån enkätens delskalor. 

 

Hållbar utveckling  

Intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar för att ge en kostnadseffektiv vård enligt 4 kap. 

1§ i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Det framgår tidigare i denna studie att 

intensivvården är den vårdform som kräver mest resurser inom all slutenvård. 
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Att involvera familjen i omvårdnaden kan skapa både kort och långsiktiga kostnadseffektiva 

hälsoeffekter till familjemedlemmarna. Kortsiktig ekonomisk vinst kan bland annat fås 

genom att inkludera familjen i omvårdnadsarbetet och därmed reducera familjens 

stressrelaterade symtom men för att uppnå en ekonomiskt hållbar utveckling är det här 

viktigt att inte kräva att familjemedlemmarna ska ta ett omvårdnadsansvar utan att detta ska 

ske på familjens villkor för att vara hälsofrämjande. Benzein, Hagberg, Saveman och Syrén 

(2010) menar att om familjen får för höga krav kan detta ge ohälsoeffekter i form av ökad 

fysisk och psykisk belastning, vilket i sin tur inte är en ekonomisk hållbar utveckling för 

samhället. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) innebär hållbar utveckling också att 

tillgodose mänskliga rättigheter. Här har intensivvårdssjuksköterskan en viktig funktion att 

fylla genom att säkerställa att patienten och deras familj når ett välbefinnande. Familjen och 

dess familjemedlemmar ska utifrån ett socialt hållbart samhälle inkluderas oavsett vilket 

kön, social eller etnisk tillhörighet de ingår i. För att uppnå ett socialt hållbart och jämlikt 

samhälle med god hälsa ska det enligt Ibid (2018) eftersträvas ett samhälle med en hög 

tolerans där alla människors lika värde står i centrum. 

 

Slutsatser 

Trots tidigare forskningsresultat som visar på att det förekommer en mängd utmaningar i 

mötet med familjen visar vårt resultat på att intensivvårdssjuksköterskorna är positivt 

inställda till familjens betydelse i omvårdnaden. Utifrån den totala enkäten samt enkätens 

delskalor var intensivvårdssjuksköterskornas inställning till familjens betydelse i 

omvårdnaden positiv med undantag för familjens inkludering i patientens personliga 

omvårdad som inte skattades lika högt.  Resultatet visar även att de respondenter som uppgett 

att de haft ett gemensamt synsätt kring familjen på avdelningen skattar något positivare till 

familjen betydelse i omvårdnaden. Även de intensivvårdssjuksköterskor som haft erfarenhet 

av att ha haft en svårt sjuk familjemedlem hade en positivare inställning till familjens 

betydelse i omvårdnaden. Vid en jämförelse mellan intensivvårdsavdelningarna var antalet 

respondenter låg vilket sänker studiens generaliserbarhet. Insamlad data i övriga delar i 

studien med signifikanta skillnader kan här anses ge en god bild av hur 

intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden ser ut.  

 

Kliniska implikationer 

Genom denna studie var vår förhoppning att synliggöra intensivvårdssjuksköterskans 

inställning till familjens betydelse i omvårdnaden och på så sätt även identifiera eventuella 

utmaningar som kan leda till möjliga förbättringsåtgärder. Studiens resultat visar på att det 

finns flera uppslag för fortsatt forskning. Om en större kvantitativ undersökning  görs på fler 

intensivvårdssjuksköterskor med ett validerat instrument skulle detta kunna ge fler och 

trovärdigare resultat. Att jämföra ett större antal respondenter med fler 

intensivvårdsavdelningar skulle här kunna ge en klarare syn på vad ett gemensamt synsätt  

kring familjens betydelse har i omvårdnaden. Detta skulle vara värt att undersöka i syfte att 

synliggöra vikten av att sträva efter att ha en ett gemensamt synsätt kring familjen, vilket 

skulle kunna leda till att familjer behandlas på samma sätt oavsett av vem och var de möts. 

Livserfarenhetens betydelse och då att själv varit i en vårdanderoll, är fortfarande ett 

outforskat område och skulle kunna vara ett fokus för vidare forskning. 
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              Bilaga 1  

                                Familjers betydelse i omvårdnaden 

 

 
 

Födelseår? ______________ 

Är Du Man? ☐    Är du Kvinna? ☐ 

Vilket år blev Du legitimerad sjuksköterska? _______________________  

Inom vilken organisationsform har Du varit mest verksam?  

Sluten vård ☐          Primärvård ☐          Kommunal vård ☐          Annat ☐ 

Inom vilken specialitet arbetar Du för närvarande? _________________ 

Finns det ett gemensamt synsätt angående omvårdnad av familjer på Din arbetsplats?  

Ja ☐ Nej ☐ 

Har Du varit familjemedlem till någon som drabbats av svår ohälsa och varit i behov av 

professionell vård?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktion till enkäten 

 
Enkäten består av ett antal allmänna påståenden om familjers betydelse i omvårdnaden. 

Påståendena är inte sorterade i någon viss ordning och kan likna varandra, men är inte 

identiska. Besvara dessa påståenden i snabb följd utifrån den tanke som först kommer upp 

när Du läser dem. Sätt kryss i rutan för det svarsalternativ som bäst motsvarar Din tanke om 

respektive påstående.  

Med familj avses den sjuke/patienten och familjemedlemmar, vänner, grannar eller andra 

närstående.  

Har Du kommentarer till något eller några påståenden eller övriga synpunkter finns det 

utrymme i slutet av enkäten. 
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Familjen som en resurs i omvårdnaden (Fam-RO) Instämmer  Instämmer   Tar delvis    Tar helt helt  

                                                                       helt             delvis          avstånd         avstånd   

 

 

Familjemedlemmars närvaro underlättar för mig i mitt   ☐            ☐             ☐              ☐ 

arbete 

 

Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla av         ☐            ☐             ☐              ☐  

trygghet 

 

Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull för mig     ☐            ☐             ☐              ☐ 

som sjuksköterska  

  

 

Familjemedlemmar skall erbjudas att aktivt delta i         ☐            ☐             ☐              ☐ 

den sjukes personliga omvårdnad  

 

Familjemedlemmar skall erbjudas att aktivt delta i         ☐            ☐             ☐              ☐ 

den sjukes vårdplanering 

 

En god relation med familjemedlemmar ger mig            ☐            ☐             ☐              ☐ 

arbetsglädje  

 

Att engagera sig i familjer ger en känsla av att vara       ☐            ☐             ☐              ☐ 

till nytta 

 

Från familjer får jag mycket värdefull kunskap som      ☐            ☐             ☐              ☐ 

jag har användning av i mitt arbete  

 

Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull för           ☐            ☐             ☐              ☐ 

familjemedlemmarna själva  

 

Det är viktigt att ta sig tid med familjer                          ☐            ☐             ☐              ☐ 
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Familjen som en samtalspartner (Fam-SP)           Instämmer   Instämmer   Tar delvis    Tar helt 

                                          helt              delvis           avstånd       avstånd   
 

Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid               ☐            ☐             ☐              ☐ 

avslutning av vårdkontakten  

 

Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal i början av   ☐            ☐             ☐              ☐ 

vårdkontakten  

 

Jag tar alltid reda på vilka som ingår i den sjukes familj ☐            ☐             ☐              ☐ 

 

Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid               ☐            ☐             ☐              ☐ 

förändringar i den sjukes tillstånd  

 

Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid               ☐            ☐             ☐              ☐          

vårdplanering  

 

Det är viktigt att ta reda på vilka som ingår i den sjukes ☐            ☐             ☐              ☐        

familj  

 

Jag inbjuder familjemedlemmar att aktivt delta i den      ☐            ☐             ☐              ☐ 

sjukes personliga omvårdnad 

 

Samtal med familjemedlemmar i början av                     ☐            ☐             ☐              ☐ 

vårdkontakten sparar tid i mitt fortsatta arbete 

 

 

 

Familjen som en börda (Fam-B)              Instämmer    Instämmer    Tar delvis   Tar helt 

                                             helt               delvis           avstånd        avstånd   
 

Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla av att     ☐            ☐             ☐              ☐ 

vara kontrollerad  

 

Familjemedlemmars närvaro gör mig stressad                 ☐            ☐             ☐              ☐ 

 

Familjemedlemmars närvaro hindrar mig i mitt arbete    ☐            ☐             ☐              ☐ 

 

Jag har inte tid att ta hand om familjer                             ☐            ☐             ☐              ☐ 
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Familjen som sin egen resurs (Fam-ER)                Instämmer     Instämmer      Tar delvis  Tar helt 

                                               helt                delvis             avstånd       avtånd   
 

Jag uppmuntrar familjer att använda sina egna resurser  ☐            ☐             ☐              ☐ 

så att de i så stor utsträckning som möjligt kan hantera  

sin situation själva  

 

Jag ser mig själv som en resurs till familjer så att de i     ☐           ☐             ☐              ☐ 

så stor utsträckning som möjligt kan hantera sin  

situation själva      

 

Jag ser familjemedlemmar som samarbetspartners          ☐            ☐             ☐              ☐ 

 

Jag frågar familjerna på vilket sätt jag kan stödja dem    ☐            ☐             ☐              ☐ 

 

 

 

Kommentarer:  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

 
Tack för din medverkan 
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Bilaga 2 

 
 

 

 

Förfrågan om tillstånd för att genomföra datainsamling för 

examensarbete på IVA  

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som ett led i utbildningen skriver vi ett 

examensarbete på magisternivå. Syftet med vår studie är att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskans inställning till att inkludera närstående i omvårdnaden. 

För att uppnå vårt syfte ber vi er om tillstånd att få genomföra en enkätundersökning på er 

intensivvårdsavdelning. Enkäten är utformad och validerad och omfattar 26 frågor. 

Tidsåtgång för att besvara enkäten beräknas till cirka 5-10min. Enkäten kommer att finnas 

tillgänglig under en period på tio dagar. Studenterna ombesörjer att enkäterna skickas ut till 

avdelningen. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att förklaring 

krävs. Inga namn, uppgifter eller resultat som kan härledas till någon person kommer att 

redovisas i vår studie. Materialet kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer ha 

tillgång till datamaterialet. All insamlade data kommer att avidentifieras. När studien är klar 

och godkänt kommer insamlad data raderas och examensarbetet kommer att publiceras i 

databasen DIVA. Vid frågor angående studien, vänligen kontakta oss.   

Med vänliga hälsningar 

 

__________________________                                 ____________________________ 

 

Student: Annicka Nyberg                      Student: Golam Hossain 

E-post: nybergannika@hotmail.com                           E-post:ghossainindoswe@yahoo.com  

Tfn: 073–9338654                      Tfn: 076–3387086 

 

Handledare: Åsa Israelsson Skogsberg. Doktorand 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås  

E-post: asa.israelsson-skogsberg@hb.se 

Tfn: 033–4354709 
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Undertecknad verksamhetschef och/eller vårdenhetschef godkänner härmed att             

Annicka Nyberg och Golam Hossain genomför datainsamlingen inom ramen för vad som 

beskrivits ovan.  

  

 

 

 Ort:  _______________________________Datum: _____________________ 

  

  

Namn: __________________________________ Titel: __________________  

  

  

Verksamhet: _____________________________________________________ 
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Bilaga 3                                                                          

  
 

 

Informationsbrev till intensivvårdssjuksköterskor 

  
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

intensivvård vid Högskolan i Borås. Som ett led i utbildningen gör vi ett examensarbete på 

magisternivå vars syfte är att undersöka intensivvårdssjuksköterskans inställning till att 

inkludera närstående i omvårdnaden och vill nu tillfråga dig om du vill delta i vår studie. 

 

Forskning visar på att det är viktigt att bemöta och inkludera närstående i patientens 

omvårdnad och för detta krävs det att intensivvårdssjuksköterskan har resurser och lämplig 

kunskap. För att möta närstående på ett tillfredställande sätt finns det en del utmanande 

faktorer, såsom tid och miljö som måste tas i beaktning.  

 

Metoden i studien är kvantitativ och datainsamling kommer att ske i form av en validerad 

enkät som beräknas ta cirka 5–10 min att besvara. Datainsamling kommer att ske under en 

period på tio dagar och avslutas 2019-04-07. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att förklaring krävs. Inga namn, 

uppgifter eller resultat som kan härledas till någon person kommer att redovisas i vår studie. 

Materialet kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer ha tillgång till 

datamaterialet. All insamlade data kommer att avidentifieras. När studien är klar och godkänt 

kommer insamlad data raderas. Examensarbetet kommer att publiceras i databasen DIVA. 

Vid frågor angående studien, vänligen kontakta oss.   

Med vänlig hälsning 

 

__________________________                     _________________________                                        

 

Student: Annika Nyberg                      Student: Golam Hossain 

E-post: nybergannika@hotmail.com                            E-post: ghossainindoswe@yahoo.com  

Tfn: 0739338654                                           Tfn: 0763387086 

 

Handledare: Åsa Israelsson Skogsberg. Doktorand 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås  

E-post: asa.israelsson-skogsberg@hb.se Tfn: 033–4354709 
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