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Sammanfattning    
 
Inom barnsjukvården världen över arbetar man idag med familjecentrerad vård. 
Föräldrarna ses som experter på sina barn och en viktig samarbetspartner i 
omvårdnaden på sjukhuset. Det är vårdpersonalens uppgift att bjuda in familjen och visa 
vad de kan göra då det kan vara svårt för föräldrarna att hitta sin roll i situationen. Den 
personal som arbetar efter vårdformen familjecentrerad vård ser de anhöriga snarare 
som en resurs i stället för ett hinder i vården. Examensarbetets syfte var att beskriva 
specialistsjuksköterskors förståelse av familjecentrerad vård på en 
barnintensivvårdsavdelning och hinder för att bedriva denna vård. Examensarbetet 
bygger på en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer användes för att samla 
in data. Åtta specialistsjuksköterskor intervjuades och därefter analyserades data med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet presenteras i två 
kategorier med tillhörande vardera fyra subkategorier. I resultatet framkom det bland 
annat att specialistsjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att bjuda in familjen i 
vården. Det var också viktigt att ge dem information om barnets hälsotillstånd och 
planering kring fortsatt vård. Om familjen vistades på sjukhuset en längre tid ansågs det 
angeläget att skapa rutiner för familjen så att de, fastän barnet var allvarligt sjukt, kunde 
skapa någon form av vardag trots rådande situation. Det framkom att det fanns vissa 
svårigheter för att bedriva familjecentrerad vård på avdelningen. En sak som försvårade 
att arbeta utifrån denna vårdform var brister i vårdmiljön på avdelningen. Det visade sig 
även att personalen på avdelningen saknade specifik utbildning inom familjecentrerad 
vård men informanterna var eniga om att detta var önskvärt. Föräldrarna inbjöds ej att 
delta i de dagliga ronderna. I resultatdiskussionen under rubriken föräldrars närvaro 
diskuteras specialistsjuksköterskans ovilja att ta med föräldrarna i ronderna. Genom att 
låta dem närvara ansågs det ta längre tid och ökade risken för att de skulle missförstå 
information som framkom då personalen använde sig av medicinska termer. Dock visar 
forskning på att det kan vara en god idé att låta dem delta i ronderna då det ökar 
delaktigheten i de beslut som tas kring omvårdnaden av deras barn. 
 
Nyckelord: Familjecentrerad vård, familjefokuserad omvårdnad, barnintensivvård, 
svårigheter, sjuksköterskeperspektiv  

Uppsatsens titel: Familjen i centrum 
Familjecentrerad vård på en barnintensivvårdsavdelning 

Författare: Emma Gyllander och Cathrin Mossberg 

Huvudområde: Vårdvetenskap 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård  

Handledare:  Berit Lindahl 

Examinator:  Anders Bremer  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING _________________________________________________________ 1 
BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Barnsjukvård – en historisk tillbakablick __________________________________ 2 
Familjebegreppet ____________________________________________________ 3 
Vårdteoretiska utgångspunkter __________________________________________ 3 
Familjecentrerad vård _________________________________________________ 4 
Att vårda utifrån familjecentrerad vård ___________________________________ 5 
Vårdmiljö på barnintensivvårdsavdelning _________________________________ 6 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 7 
SYFTE ______________________________________________________________ 7 
METOD _____________________________________________________________ 7 

Ansats ___________________________________________________________ 7 
Urval ____________________________________________________________ 8 
Datainsamling _____________________________________________________ 8 
Dataanalys _______________________________________________________ 9 
Etiska överväganden _______________________________________________ 10 
Förförståelse _____________________________________________________ 11 

RESULTAT _________________________________________________________ 11 
Familjen i vården ___________________________________________________ 11 

Att bjuda in familjen _______________________________________________ 12 
Att ge information ________________________________________________ 13 
Att skapa rutiner för föräldrarna ______________________________________ 13 
Att ge familjen utrymme för vila _____________________________________ 14 

Svårigheter till att bedriva familjecentrerad vård ___________________________ 15 
Att sätta gränser __________________________________________________ 15 
Brist på utbildning i familjecentrerad vård ______________________________ 15 
Vårdmiljö som hinder för att bedriva familjecentrerad vård ________________ 16 
Att genomföra rond ur ett familjecentrerat perspektiv _____________________ 17 

DISKUSSION _______________________________________________________ 18 
Metoddiskussion ____________________________________________________ 18 
Resultatdiskussion __________________________________________________ 20 

Föräldrars närvaro_________________________________________________ 20 
Vårdmiljö _______________________________________________________ 21 
Utbildning _______________________________________________________ 22 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 22 
KLINISKA IMPLIKATIONER _________________________________________ 23 
REFERENSER ______________________________________________________ 24 
 
 
 
 
 



Bilagor 
Bilaga 1. Information om godkännande av intervjustudie__________________I 
Bilaga 2. Inbjudan om deltagande i intervjustudie_______________________III 
Bilaga 3. Samtyckesfomulär________________________________________V 
Bilaga 4. Intervjuguide____________________________________________V



 

 1 

INLEDNING 
 
På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) vårdas barn upp till 17 år, med både 
medicinska och kirurgiska diagnoser med hotande svikt i ett eller flera organsystem. De 
är i behov av medicinsk övervakning dygnet runt. Det kan vara både planerad vård eller 
akut inläggning som vid plötslig sjukdom eller trauma. När ett barn läggs in på en 
intensivvårdsavdelning förändras föräldrarnas roll. Istället för att vara ansvariga för sitt 
barns omvårdnad lämnas det över i händerna på andra. Familjen befinner sig också i en 
ny miljö där de dagligen möter nya människor de måste skapa en relation till (Tveiten 
2000, s. 32). Nutida studier (Meert, Clark & Eggly 2013, s.761) visar att när föräldrarna 
involveras i omvårdnaden av barnet stärks deras föräldraroll samtidigt som det 
underlättar arbetet för vårdpersonalen. Barnsjukvården världen över använder sig idag 
av familjecentrerad vård där de anhöriga ses som en resurs i vården, som experter på sitt 
egna barn och där en god relation mellan föräldrar och vårdpersonalen måste skapas. 
Vårt intresse för familjecentrerad vård väcktes under vår verksamhetsförlagda 
utbildning på en barnintensivvårdsavdelning i Sverige i samband med 
specialistutbildning inom intensivvård för sjuksköterskor. På BIVA arbetar 
vårdpersonalen utifrån familjecentrerad vård men vi upplevde att det uppstod situationer 
då detta arbetssätt bortprioriterades. Sådana situationer kunde vara då föräldrar ombads 
att lämna rummet eller då vårdpersonal tog över omvårdnaden av barnet trots att 
föräldrarna var närvarande. En tidigare studie visar att både barn och föräldrar upplever 
större trygghet av vården då de får vara tillsammans, oavsett händelse (Mattsson, Arman 
& Castren 2013, ss. 340-341). Vi ansåg att det var ett viktigt och aktuellt ämne att 
belysa, således blev vårt syfte med examensarbetet att beskriva vad 
specialistsjuksköterskor på en barnintensivvårdsavdelning lägger i begreppet 
familjecentrerad vård och vilka hinder det finns för att bedriva denna vård. 

BAKGRUND 
 
I Sverige finns det 77 intensivvårdsavdelningar, varav fyra av dessa är 
barnintensivvårdsavdelningar, belägna i Lund, Stockholm, Uppsala och Göteborg. År 
2014 registrerades 2074 vårdtillfällen på barnintensivvårdsavdelningarna, ytterligare 
1581 barn krävde intensivvård, men blev inlagda på någon av de resterande 
intensivvårdsavdelningarna. Varför inte alla barn vårdas på BIVA kan bland annat bero 
på att barnet behöver en högspecialiserad vård, exempelvis neurointensivvård, eller viss 
transplantationskirurgi eller drabbas av ett snabbt övergående sjukdomstillstånd där det 
ej har varit idé att transportera barnet (Svenska Intensivvårdsregistret 2014). Många 
barn som läggs in på BIVA är akut sjuka men den vanligaste patientkategorin är de barn 
som blir inlagda på grund av medfödd sjukdom där det krävs en kirurgisk åtgärd. När 
ett barn läggs in på barnintensiven är det inte bara en omvälvande situation för barnen 
utan även för hela familjen (Frazier, Frazier & Warren 2010, s. 82).  
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Barnsjukvård – en historisk tillbakablick 
 
När de första barnsjukhusen i Europa byggdes på 1800-talet ansågs det naturligt att 
barnets mor skulle vara med i omvårdnaden av sitt barn. På 1800-talets slut ändrades 
dock denna uppfattning och föräldrarna fick då endast besöka sina barn kortare stunder. 
Barn som ej fick besök uppfattades av vårdpersonalen som lugnare vilket förmodades 
bero på att de hade lättare att anpassa sig till sjukhusmiljön. Detta ledde i sin tur till att 
föräldrarna avråddes från att besöka sina barn (Tveiten 2000, s. 102).  
Infektionssjukdomarna var mycket vanliga och barnadödligheten var stor. Det ansågs att 
barnen skulle skötas på ett så mekaniskt sätt som möjligt vilket i sig formade en 
sjukhusmiljö som byggde på renlighet och rutiner (Edwinson-Månsson & Enskär 2008, 
s. 23). Det här sättet att vårda barn på sjukhus höll i sig så långt som in på 50-talet då ny 
forskning visade att separationen mellan barnen och dess föräldrar rent av kunde vara 
skadlig för barnet. Forskningen visade bland annat att barnet reagerade med dålig 
tolerans för senare separationer, men även att barnet hade svårt att känna tillit till andra 
människor och plågades av ångest och otrygghet. Barnets långa sjukhusvistelse kunde 
ge allvarliga effekter på barnets utvecklig (Edwinson-Månsson & Enskär 2008, s. 24; 
Davies 2010, s. 12; Tveiten 2000, s. 102). 
 
 
Hälsoministeriet i London, Platt-kommittén som bestod av två kirurger, två psykiatriker, 
en sjuksköterska/barnmorska och en barnsjuksköterska, utgav 1959 rekommendationer 
om att barn och mödrar ej skulle separeras vid sjukhusinläggning (Ministry of Health 
1959, ss. 166-167). Det skulle vara fria besökstider och noggrann planerad 
individualiserad vård i den mån det gick. Då de ej fanns möjlighet för föräldrarna att 
närvara på sjukhuset med sitt barn skulle vårdpersonalen se till att barnet fick 
kontinuerliga besök av så kallade samariter (Ministry of Health 1959, s. 168). Barn 
skulle endast läggas in på sjukhus om inga andra alternativ fanns. Rekommendationerna 
blev en vändpunkt för svensk barnsjukvård och år 1975 gav Socialstyrelsen ut en 
föreskrift (SOU 1975:87) om vård av barn på sjukhus. Samtidigt introducerades 
föräldraförsäkringen vilket kom att innebära att det nu fanns möjlighet för en förälder 
att vara hemma och vårda sitt barn med ersättning från arbetet, när barnet var sjukt 
(Edwinson-Månsson & Enskär 2008, s. 24). I dagens barnsjukvård ses familjen som en 
självklar deltagare i vården av barnet istället för en besökare (Frazier, Frazier & Warren 
2010, s. 82). Det ses som en rättighet att barnet ska få ha sin familj hos sig men det 
innebär också att det läggs ett stort ansvar på föräldrarna som förväntas finnas där och 
stötta sitt barn under hela vårdtillfället (Frazier, Frazier & Warren 2010, ss. 82-83). 
Detta belyses även av Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) som skriver att 
varje barn har rätt till att ha en förälder eller annan närstående hos sig under hela 
sjukhusvistelsen och föräldrarna ska bli uppmuntrad av vårdpersonal att vara närvarande 
på sjukhuset dygnet runt (NOBAB 2012). Om föräldrarna inte har möjlighet att vara på 
sjukhuset med barnet kan till exempel en mor eller farförälder kliva in och ta den rollen 
(Tveiten 2000, s. 108).  
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Familjebegreppet  
 
Familjen är i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är 
grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan 
familjemedlemmarna. Den är heller inte konstant utan kan utvecklas över tiden, 
familjen är en enhet med uppgifter och funktioner vilket innebär att 
familjemedlemmarnas roller och uppgifter kan förändras (NE 2015; Kirkevold 2003, s. 
23). Hur vi definierar en familj bygger på våra egna familjeerfarenheter, men även på 
hur samhället vi lever i kulturellt uppfattar familjen (Kirkevold 2003, s. 20).  Broberg 
(2015, s. 45) framhåller att det nästan är omöjligt idag att tala om familj i allmänna 
termer och förvänta sig att det ska vara självklar vilken samlevnadsform eller livsstil 
som avses. En familj är en konstellation av människor som känner samhörighet och 
engagemang i varandras liv. Familjen kan utifrån situationen som råder förändras. Ändå 
har kärnfamiljen, med det heterosexuella paret som utgångspunkt, fortfarande en stark 
ställning som ideal. Dahlberg och Segesten (2010, s. 119) benämner familjebegreppet i 
termer som närstående, anhöriga, familj eller släkt. Närstående är den person som pekas 
ut av patienten och som själv accepterar att bli betraktad som närstående. Hos det sjuka 
barnet är det föräldrarna som har ansvaret att barnets behov av god vård blir tillgodosett, 
föräldrarna har både rätt och skyldigheter att bestämma i frågor som rör barnets vård 
(SOSFS 1949:381). Däremot är det upp till vårdpersonalen att se till så att föräldrarna 
får möjlighet att närvara och delta i sitt barns vård (HSL 1982:763).  

 

Vårdteoretiska utgångspunkter 
 
Detta examensarbete har sin utgångspunkt i de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld 
och vårdrelationer. Ett livsvärldsperspektiv innebär att uppmärksamma människors 
vardagsvärld och dagliga tillvaro (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 
2003, s. 24). De skriver vidare att livsvärlden är den levda världen, direkt given i 
erfarenhet och handling. Det är viktigt i mötet med föräldrar till barn som vårdas på 
barnintensiven att ha förståelse att de kommer från olika bakgrunder och har olika 
upplevelser med sig när de ska involveras i omvårdnaden av sitt barn. Ett 
vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv betyder en öppenhet och följsamhet för 
patienternas, de närstående och vårdarnas levda värld (Dahlberg et al. 2003, ss. 26-27).  
 
Dalhberg och Segesten (2010, ss. 190-191) beskriver att en vårdrelationen mellan 
patienten och vårdaren utmärks av ett yrkesmässigt engagemang där vårdaren inte 
räknar med att få ut något för egen del. Genom att skapa en god relation och bygga ett 
förtroende mellan föräldrarna och sjuksköterskan kan det verka som en avlastning för de 
anhöriga vilket kan minska deras stress (Curley & Moloney-Harmon 2001, s. 47). 
Risken finns att denna relation kan förväxlas av vårdaren som en vänskapsrelation där 
det vanligtvis finns en ömsesidighet och jämnvikt som inte återfinns i den professionella 
relationen (Dahlberg et al. 2003, ss. 46-47). De hävdar också att vårdaren kan vara rädd 
att bli allt för involverad och engagerad i patienten och dess anhöriga. Vilket skulle 
kunna uppstå när vårdpersonalen under en längre tid vårdar ett barn och skapar en nära 
relation till barnets familj. Kontinuitet i vården är viktigt och förtroendet som byggs upp 
kan ha stor del i hur vården framskrider (Dahlberg et al. 2003, s. 48). För att kunna 
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bedriva familjecentrerad vård krävs det att det finns en god relation mellan vårdgivaren 
och familjen.  

 

Familjecentrerad vård 
 
Familjecentrerad vård beskrivs både som en metod för sjukvården att arbeta utifrån, 
men även som en filosofi för att sätta värde på familjens roll gällande hälsa och 
välbefinnande för barnet. Familjecentrerad vård innebär att vårdpersonalen arbetar 
tillsammans med familjen, där planering av vård samt hur vården utförs sker i ett 
samspel dem emellan. Familjen är, för barnet, konstant medan vårdpersonalen varierar 
(Smith, Swallow, & Coyne 2014, s. 144; Curley & Moloney-Harmon 2001, s. 48; 
Coyne, O´Neill, Murphy, Costello & Shea 2011, s. 2566). Vidare skriver Burr (2001, s. 
74) att familjecentererad vård strävar efter att stödja föräldrarna i deras naturligt 
vårdgivande roller genom att ta tillvara på deras styrkor som individer och som familj. 
Att möta familjer i svåra situationer tillhör vardagen för sjuksköterskor på en 
barnintensivvårdsavdelning och att vårda svårt sjuka barn ställer stora krav på 
personalen. Varje familj är unik och har individuella behov och strategier för hur de ska 
kunna hantera situationen (Longden & Mayer 2007, ss. 181-187; Coyne et al 2011, ss. 
2564-2566). Curley och Moloney-Harmon (2001, s. 48) framhåller att det är familjen 
som är ansvariga för att det sjuka barnets emotionella, fysiska och sociala behov blir 
tillgodosett men då ett barn är i behov av intensivvård kan det dock vara svårt för 
föräldrarna hitta sin roll i situationen. Coyne et al (2011, s. 2566) beskriver att det är 
viktigt att sjuksköterskan har ett öppet sinne för att kunna uppmärksamma och förstå 
föräldrarnas och barnets behov. Det är alltså viktigt att respektera familjens önskningar 
och tillåta dem delta med vad de förmår i omvårdnaden. Sjuksköterskan bör även vara 
lyhörd för hur föräldrarna mår från dag till dag då detta kan variera.   
 
I en studie av Meert, Clark och Eggly (2013, ss. 761-772) delades familjecentrerad vård 
upp i fyra områden. Dessa var: tillgänglighet, familjecentrerade ronder, invasiva 
procedurer och familjekonferenser. Nedan följer en beskrivning på dessa områden (i 
kursivt): 
  
Tillgänglighet innebar öppna besökstider som ett första steg till att främja familjens 
närvaro och engagemang i omvårdnaden. Föräldrarna uppskattade också möjlighet till 
att kunna övernatta på rummet tillsammans med sitt barn och för att sjukhusmiljön 
skulle bli så optimal som möjligt krävdes det att sjukhuset främjade så att familjen 
kunde vara närvarande. Detta stödjs av Coyne et al (2011, s. 2567) som framhåller i sin 
studie att sjuksköterskorna betonade att det var önskvärt att det fanns en så optimal 
miljö som möjligt på sjukhuset med tillgång till bra utrymmen där föräldrarna gavs en 
möjlighet till att äta, slappna av och vila. Resultatet visade att dessa föräldrar orkade 
vara närvarande hos sitt barn under längre stunder. 
 
Meert, Clark och Eggly (2013, ss. 763-764) hävdar att familjecentrerade ronder kan 
genomföras inne på intensivvårdrummet där föräldrarna deltar. Föräldrarna ges då chans 
att ställa frågor, information kan klargöras samt att föräldrarna då kunde påverka beslut 
som togs. Sjuksköterskan behövde då inte heller förmedla andrahands information till 
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dem. NOBAB (2012) skriver i sina rekommendationer att föräldrar och anhöriga har rätt 
att få information kring barnets sjukdom, behandling och vård på ett förståeligt sätt, 
anpassat utifrån kunskapsnivå. Även Burr (2001, s. 119) menar att klar och tydlig 
information hjälper familjen att stå ut i situationen och föräldrarna upplever då att det 
har en viss kontroll. När informationen är bristfällig eller uteblir, kvarstår föräldrarnas 
behov av att få veta.  
 
Meert, Clark och Eggly (2013, s. 765) framhåller att sjukvårdspersonal som 
uppmuntrade till föräldrarnas närvaro vid invasiva procedurer som till exempel vid 
hjärtlungräddning (HLR) upplevde att de ökade anhörigas förståelse och känsla av 
kontroll över situationen. Föräldrar beskrev att känslor av rädsla och ångest inte var 
relaterade till att de bevittnade HLR utan snarare relaterat till möjligheten att deras barn 
inte skulle överleva.  
 
Det sista området som tas upp i studien är familjekonferenser. Det innebar planerade 
möten mellan familjemedlemmarna och det professionella teamet som var 
vårdansvariga för barnet. Under familjekonferensen träffades teamet i ett enskilt rum, 
gärna utanför avdelningen för att diskutera och gå igenom barnets vårdförlopp och 
kommande behandlingar. Där fick familjen tid att uttrycka sin oro och få svar på sina 
frågor utan tidspress. Under familjekonferenser fick även vårdpersonalen chans att lära 
känna familjen och höra deras önskningar samt hur det upplevde vården. Det gavs även 
tillfälle för föräldrarna att berätta för personalen hur barnet var innan 
sjukhusinläggningen, vilket gav vårdpersonalen en större förståelse för hur patienten var 
som person (Meert, Clark & Eggly 2013, ss. 766-767). 

 

Att vårda utifrån familjecentrerad vård 
 
Familjecentrerad vård bygger på en öppen och ärlig kommunikation mellan föräldrar 
och vårdpersonal, ett gott bemötande och god information från sjuksköterskan och 
aktivt deltagande för föräldrarna (Jackson & Wigert 2013, s. 226). Engström, Uusitalo 
och Engström (2011, s. 4) belyser detta samarbete i en studie där sjuksköterskor som 
intervjuades såg anhöriga som en stor tillgång i barnets omvårdnad. Föräldrarna kunde 
praktiskt avlasta personalen genom att hjälpa till med exempelvis munvård, matning 
eller vändningar av barnet men även bidra med närhet, ömhet och vara till en stor 
trygghet för patienten. Kean och Mitchell (2013, s. 670) menar att de sjuksköterskor 
som aktivt bjuder in familjen att delta i vården fortsätter att ha kontroll över sin 
arbetsmiljö jämförelsevis med de sjuksköterskor som väljer att vänta med 
omvårdnadsåtgärder till dess att föräldrarna har lämnat rummet. Den personal som 
arbetar utifrån familjecentrerad vård ser de anhöriga snarare som en resurs i stället för 
ett hinder. Familjecentrerad vård bygger på att involvera anhöriga i vården men det är 
också viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar när de anhöriga inte önskar eller orkar 
delta i omvårdnaden och acceptera deras beslut och se till att de inte känner sig tvingade 
till deltagande (Engström, Uusitalo & Engström 2011, s. 4). Många föräldrar kan också 
reagera med ilska när de hamnar i en situation där deras barns hälsa är allvarligt hotad. 
Föräldrarna förväntar sig och ibland även begär att bli informerade om minsta 
förändring i barnets tillstånd. I situationer där de inte blir det i tid utan anländer till 
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avdelning och ser sitt barn med ny eller extra utrustning kan de anse att förtroendet 
gentemot personalen är brutet. Den ilskan kan vara svår för sjuksköterskor att bemöta av 
flera skäl. Ilskan kan tolkas som personlig kritik och att de inte gör ett bra jobb, så en 
ärlig och rak kommunikation kan göra att konflikter mellan vårdpersonal och anhöriga 
undviks (Engström, Uusitalo & Engström 2011, s. 5; Griffin 2003, s. 212). En vård, 
fokuserad på att involvera anhöriga, kan också vara tidskrävande och även kräva en 
större personalstyrka. För att samarbetet ska bli så optimal som möjligt krävs kunskap 
från sjuksköterskorna på så vis att de ska kunna guida föräldrarna i omvårdnaden av 
barnet, att de ska vara trygga i sin roll och kunna släppa taget om vissa delar av 
omvårdnaden (Coyne et al 2011, s. 2568). 

 

Vårdmiljö på barnintensivvårdsavdelning 
 
Engström, Uusitalo och Engström (2011, s. 2) menar att miljön på en 
intensivvårdsavdelning kan vara ett hinder till att bedriva familjecentrerad vård. I en 
intervjustudie beskrev sjuksköterskorna att anhöriga kunde hålla avstånd från patienten 
då de blev rädda och osäkra i den obekanta miljön. Det kan vara svårt som förälder att 
veta vad som är tillåtet och vad de får göra i en så högteknologisk miljö som en 
intensivvårdsavdelning är och där barnet ofta är uppkopplat till teknisk apparatur och 
monitorering. Rädslan för att skada patienten eller utrustningen gjorde att de inte vågade 
gå nära. Det sjuka barnet kunde också vara svårt att känna igen relaterat till svullnad, att 
de var sederade eller intuberade. Detta kunde för många vara skrämmande. Små och 
trånga rum kunde också innebära att föräldrarna kände sig i vägen och hamnade lite i 
skymundan (Mattsson, Arman & Castren 2013, ss. 340-341). Att arbeta enligt konceptet 
familjecentrerad vård inom barnintensivvård innebär att involvera hela familjen och att 
se den som en helhet. Familjen bidrar inte bara med hjälp i omvårdnaden utan även som 
stöd och trygghet till det sjuka barnet. Att vårda barnet tillsammans med familjen kräver 
en jämlik relation mellan sjuksköterskan och de anhöriga där en ömsesidig respekt 
måste skapas. För att göra föräldrarna delaktiga i vården krävs det inte bara att 
sjuksköterskan gör dem delaktiga utan även att vårdmiljön är så optimal som möjligt. 
Då miljön är tillfredsställande känner sig familjen trygg och har då lättare att vara 
delaktiga i barnets omvårdnad. Sjuksköterskan bör tillsammans med familjen skapa 
rutiner som fungerar för vården av barnet men även för familjen som helhet.  
 
 
På många barnintensivvårdsavdelningar finns ambitionen att bedriva familjecentrerad 
vård men i den stress som ofta uppstår i sjukvården kan detta arbetssätt vara svårt att 
följa i alla situationer. Att möta föräldrarnas behov och att skapa en god relation till dem 
kan ibland vara en stor källa till stress för sjuksköterskan (Kean & Mitchell 2013, s. 
664). De framhåller vidare att sjuksköterskorna upplevde en känsla av att ”vårda inför 
publik” då föräldrarna gavs möjlighet att vara närvarande hos sitt sjuka barn dygnet 
runt. Sjuksköterskorna som intervjuats tog även upp problematiken som kunde uppstå 
när bestämmelsen om att endast två besökare var tillåtna på rummet inte respekterades. 
De beskrev det som en ständig kamp för att ta sig fram till patienten och kunna utföra 
sitt arbete. Många omvårdnadsåtgärder sköts upp tills de anhöriga hade lämnat 
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avdelningen, detta hade en stor påverkan på deras arbetsmiljö (Kean & Mitchell 2013, s. 
666).  
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Familjecentrerad vård är en vårdform som anses främja föräldrarnas närvaro och 
deltagande i vården när barnet är inlagd på sjukhus. Tidigare studier visar att 
familjecentrerad vård leder till lugnare barn och tryggare föräldrar, vilket i sin tur kan 
skapa en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. En avsaknad av familjecentrerad vård 
skulle kunna leda till att föräldrarna inte känner sig delaktiga i beslutstagandet kring sitt 
sjuka barn utan hamnar i utanförskap och tar avstånd i omvårdnaden av barnet. Med 
detta examensarbete vill vi undersöka hur specialistsjuksköterskor implementerar 
familjecentrerad vård i sitt dagliga arbete samt vilka hinder som kan uppstå. Våra 
förhoppningar med detta examensarbete är att vi ska kunna belysa detta arbetssätt och 
öka förståelsen kring denna vårdform så att specialistsjuksköterskor aktivt arbetar för att 
involvera familjen i omvårdnaden av det sjuka barnet. 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskors förståelse av familjecentrerad vård på 
en barnintensivvårdsavdelning och hinder för att bedriva denna vård. 

METOD 
Ansats  
 
Då syftet med examensarbetet var att beskriva specialistsjuksköterskors förståelse av 
familjecentrerad vård på en barnintensivvårdsavdelning och hinder för att bedriva denna 
vård valdes kvalitativa forskningsintervjuer med en induktiv innehållsanalys. Genom 
kvalitativa forskningsintervjuer finns viljan att förstå fenomenet utifrån informantens 
livsvärld det vill säga dess levda vardagsvärld, den arbetar med ord, inte med siffror 
(Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 41-46). Examensarbetet är uppbyggt utifrån en 
kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen har ofta som mål att tolka informanternas 
upplevelser och erfarenheter rörande ett visst fenomen, vad som händer och sker snarare 
än att bestämma omfattningen av något som på förhand är bestämt. Kvalitativ forskning 
kan aldrig sträva efter att mäta något eller undersöka hur vanligt förekommande en 
företeelse är (Kristensson 2014, s. 116; Starrin, & Renck 1996, s 55). En 
datainsamlingsmetod som används inom den kvalitativa forskningen är intervjuer. 
Intervjuerna har ofta utgångspunkt i semistrukturerade frågor vilket innebär att 
forskaren har färdiga frågor anpassade efter vad de vill undersöka.  Det är viktigt att 
informanten får berätta fritt utifrån dennes upplevelse och erfarenheter (Polit & Beck 
2012 s. 537). Frågorna är öppna och behöver inte ställas i samma ordning till intervju 
deltagarna och det föreligger utrymme till att ställa följdfrågor (Kristensson 2014, ss. 
132-133; Patel, & Davidsson 2011, s. 82). Materialet som samlats in under intervjuerna 
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kan beskrivas ur olika perspektiv men forskaren väljer utifrån sitt syfte vilka perspektiv 
som ska belysas (Malterud 2014 s. 31). Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) skriver att 
forskaren genom den kvalitativa forskningsintervjun vill förstå världen från 
informantens perspektiv och skapa mening ur dennes erfarenheter samt upptäcka 
informantens levda värld, hur den var, innan de vetenskapliga förklaringarna. 
 

Urval  
 
Inklusionskriterierna för att delta i intervjuerna var att sjuksköterskorna skulle vara 
specialistutbildade inom barnsjukvård eller intensivvård och arbeta på en 
barnintensivvårdsavdelning. Skriftlig information angående studien, studiens syfte samt 
blankett för godkännande av studien (bilaga 1.) skickade via E:post till verksamhetschef 
samt vårdenhetschefen på barnintensivvårdsavdelningen. Efter det att 
verksamhetschefen och vårdenhetschefen gett sitt godkännande till studien kontaktades 
utbildningsansvarig på barnintensivvårdsavdelning som i sin tur bifogade en lista med 
E:post adresser till samtliga sjuksköterskor på avdelningen. Sjuksköterskorna utsågs 
utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval (Eng. convenience sample) vilket innebär att 
informanter som är lättillgängliga valdes ut vid en viss tidpunkt i ett visst sammanhang 
(Polit & Beck 2012, s. 276; Kristensson 2014, s. 83). Till denna studie valdes 15 
informanter ut med hjälp av avdelningens E:postlista. I E:posten som skickades ut till 
informanterna bifogades ett informationsbrev (Bilaga 2.) angående studien och dess 
syfte samt ett godkännandeformulär (Bilaga 3.). Av de sjuksköterskor som blivit 
kontaktade valde åtta att tacka ja till medverkande i studien. Efter det kontaktades 
informanterna på nytt för att bestämma tid och plats då intervjun skulle äga rum. 
 

Datainsamling  
 
Författarna valde att använda sig av en intervjuguide, som stöd för intervjuerna och för 
att hjälpa till att inte tappa fokus på det som var syftet med studien. Då ämnet som ska 
studeras är bestämt men svaren inte kan förutspås är det bra att använda en 
intervjuguide (Polit & Beck 2012, s. 537). Innan intervjuguiden upprättas måste 
författaren skaffa sig förkunskaper om ämnet, utan förkunskaper är det svårt att 
identifiera nya företeelser och egenskaper inom fenomenet (Starrin & Renck, 1996, s. 
60). Data har samlats in med hjälp av intervjuer uppbyggd på semistrukturerade 
intervjufrågor. Genom kvalitativ forskningsintervju ges en chans att upptäcka det som 
sker och vad som händer utifrån det valda ämnet (Starrin, & Renck 1996, ss. 54-55; 
Kristensson 2014, ss. 134-135;) Genom att påbörja intervjun med öppna frågor har det 
påvisats att informanten känner sig mer avslappnad och bekväm (Starrin, & Renck 
1996, s. 63). Vid intervjutillfället fick informanten återigen läsa igenom 
informationsbrev samt skriva under informerat samtycke (Bilaga 2. och 3.). Intervjuerna 
genomfördes på specialistsjuksköterskans arbetsplats i ett av dem, utvalt enskilt rum. 
Tid för intervjuerna varierade mellan 15-35 minuter. Varje intervju inleddes med en 
kort presentation av författarna samt studiens syfte. Den första frågan som ställdes var: 
Vad betyder begreppet familjecentrerad vård för dig? Därefter fortsatte intervjun med 
intervjuguiden som mall (Bilaga 4.). Första intervjun som genomfördes var en så kallad 
provintervju. Intervjun transkriberades, lästes igenom och skickades därefter till 
handledaren för kommentarer. Därefter gjordes mindre justeringar innan resterande 
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intervjuer utfördes. Provintervjun var av så god kvalitet så att den inkluderades i 
resultatet. Totalt genomfördes åtta intervjuer under fyra veckors tid, vintern 2015. Alla 
intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades därefter ordagrant. Även skratt, 
suckar, pauser samt andra uttryck återgavs för att göra intervjuerna så detaljrika som 
möjligt (Polit & Beck 2012, s. 557). 
 

Dataanalys 
 
Intervjuerna transkriberades och därefter analyserades med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012, s. 
188) beskrivning. Kvalitativ innehållsanalys används för att tolka och granska texter. 
Den induktiva ansatsen innebär att man förutsättningslöst analyserar exempelvis texter 
baserade på människors upplevelser och erfarenheter där sanningen finns i betraktarens 
ögon (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-188). Författarna läste igenom 
intervjuerna var och en för sig ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild och 
förståelse av innehållet. För varje intervju identifierades sedan meningsbärande enheter 
som svarar mot examensarbetets syfte, detta gjordes tillsammans av båda författarna. 
Varje meningsbärande enhet kondenserades sedan vilket innebär att texten gjordes 
kortare och mer lätt hanterlig utan att det centrala innehållet försvinner. Därefter 
abstraherades innehållet och texten gavs en kod som kort beskrev meningsenhetens 
innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 189-190). Koder med liknande 
innehåll sammanfördes och bildade i sin tur subkategorier. De subkategorier som hade 
likartat innehåll fördes i sin tur samman till en kategori (Tabell 1.). Resultatet 
presenteras genom två kategorier och åtta subkategorier (Tabell 2.). Vilka samtliga 
redovisar hur informanterna beskriver deras förståelse av familjecentrerad vård och 
eventuella hinder. 
 
Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen 
Meningsbärande 

enhet  Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Hela familjen 
alltid är 
involverad i ett 
sjukt barn kan 
man väl säga och 
att dom ska ges 
möjlighet att vara 
med i vården 
[ehh] både 
deltagande 
praktiskt och 
således alltid få 
information om 
vad som händer 

Hela familjen 
alltid involverad 
och ges möjlighet 
att vara med 

Få möjlighet att 
bli involverad 

Att bjuda in 
familjen Att göra familjen 

delaktig 

Dom får [ehh] ja 
vara med vid 
liksom 

Vara med vid 
morgonskötseln, 
byte av 

Delta i 
omvårdnaden 

Att skapa rutiner 
för föräldrarna 

Att göra familjen 
delaktig 
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morgonskötseln, 
byte av 
sängkläder, byta 
blöja [eh] ja titta 
över bebisen eller 
barnet 

sängkläder, byta 
blöja 

Det är klart att 
man kanske 
ibland får ta över 
rollen om man 
ser att det blir 
helt tokigt [ehh] 
och så står 
föräldern där och 
skakar sängen 
och killar under 
fötterna   

Att man får ta 
över rollen om 
man ser att det 
blir tokigt 

Ta över rollen Att sätta gränser Svårigheter till att 
bedriva 
familjecentrerad 
vård 

Det känns som 
ronder här är 
väldigt 
ostrukturerade 
[paus] jag vet inte 
hur mycket 
föräldrarna skulle 
hänga med på det 

Ostrukturerade 
ronder, svårt för 
föräldrar att 
förstå 

Ostrukturerade 
ronder 

Att genomföra 
rond ur ett 
familjecentrerat 
perspektiv 

Svårigheter till att 
bedriva 
familjecentrerad 
vård 

 

Etiska överväganden 
 
All data och inspelningar från intervjuerna avidentifierades för att skydda 
informanterna. Det är viktigt att värna om konfidentialiteten för informanten samt de 
människor och de avdelningar som nämns i intervjun (Kvale & Brinkmann 2014, s. 
227). Då de endast finns fyra stycken BIVA avdelningar i Sverige kan det vara lättare 
att identifiera avdelningen samt informanter som deltagit i studien. Ändock ses nyttan 
med studien större än riskerna att någon deltagare skulle kunna identifieras. Detta 
examensarbete innefattas av lagen om etikprövning av forskning som avser människan. 
Syftet med lagen är att skydda och respektera den enskilda människan. Dock faller detta 
examensarbete inom 2 § vilket innebär att inga hållpunkter finns för en etisk prövning 
då uppsatsen utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS 
2003:460). Emellertid har vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska 
principer tagits i beaktning, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har uppfyllts genom att 
verksamhetschef, avdelningschef samt informanterna fått skriftlig och muntlig 
information kring studiens syfte och genomförande. Varje deltagare fick, i samband 
med intervjun, skriva på en samtyckesblankett. Informanterna fick information om att 
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ha en specifik anledning. 
Deltagandet skedde på helt frivillig basis, inga ersättningar eller andra incitamentet 
erbjöds. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att endast författarna samt deras 
handledare fick tillgång till det inspelade samt transkriberade intervjuerna och att efter 
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godkänd examination samt publicering i Högskolan i Borås databas DIVA, kommer 
detta att raderas. Inget material i detta examensarbete kommer att nyttjas till något annat 
ändamål (Vetenskapsrådet, 2012). 
 

Förförståelse 
 
Malterud (2014, ss. 48-50) beskriver förförståelse som det bagage som vi har med oss 
från tidigare erfarenheter och upplevelser, som påverkar hur vi samlar in data och 
analyserar den när vi startar med vårt examensarbete. Förförståelse kan vara en viktig 
motivation till att vilja undersöka ett bestämt ämne men kan också bli en tung börda 
eftersom det kan komma att handla om vad vi bär med oss och inte det som upptäcks 
längs vägen. 
 
Författarna till detta examensarbete hade olika erfarenheter med sig i bagaget. Ena 
författaren hade lång erfarenhet inom barnsjukvården och att involvera hela familjen i 
sitt arbete medans den andra författaren hade jobbat inom vuxenvården där anhöriga 
inte involveras på samma sätt utan snarare ses som en besökare. Ingen av oss hade dock 
tidigare erfarenhet från att vårda i en intensivvårdsmiljö.  

RESULTAT 
 
I resultatet redovisas hur specialistsjuksköterskor beskriver förståelsen av 
familjecentrerad vård på en barnintensivvårdsavdelning samt hinder för att bedriva 
denna vård. Resultatet presenteras i två kategorier med tillhörande åtta subkategorier. 
 
Tabell 2. Subkategori och kategori 

Subkategori Kategori 

• Att bjuda in familjen 
• Att ge information 
• Att skapa rutiner för föräldrarna 
• Att ge familjen utrymme för vila  

 

Familjen i vården 

• Att sätta gränser 
• Brist på utbildning i familjecentrerad 

vård 
• Vårdmiljön som hinder för att bedriva 

familjecentrerad vård 
• Att genomföra rond ur ett 

familjecentrerat perspektiv 
 

Svårigheter till att bedriva familjecentrerad 
vård 

Familjen i vården 
 
Inbjudan till familjen att vara delaktig i vården av barnet uppfattades främja familjens 
känsla av kontroll och stärka föräldrarollen. Fortlöpande information om barnets vård 
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och vårdavdelningens rutiner upplevdes lugna föräldrarna och skapa större förståelse för 
vårdpersonalens arbete. Dagliga rutiner hjälpte familjen att finna struktur i det kaos som 
ofta råder. Familjecentrerad vård förutsatte att föräldrarna fick tid till återhämtning och 
vila för att orka vara delaktiga då barnet behövde dem. 
 

Att bjuda in familjen 
 
I det initiala skedet beskrev informanterna det som att många föräldrar var rädda för att 
ta i sitt barn då de kunde vara uppkopplade till apparater, dränageslangar och mycket 
annat som upplevdes som obehagligt. Det var då vårdpersonalens uppgift att visa vad de 
kunde hjälpa till med, de kunde till exempel vara med vid vändningar, byta blöja och 
morgontvätta barnet. Familjecentrerad vård innebar också att hjälpa till med matning, en 
uppgift som vårdpersonalen vanligtvis involverade föräldrarna till att göra. Detta var en 
sådan sak som de kunde fortsätta med även om barnet skulle bli mer instabilt. En 
informant berättade:  
 
”Föräldrarna försöker man att få delaktiga i vården, att de bäddar, tvättar, 
byter blöjor, att kunna göra det som dom normalt sätt gör hemma så mycket 

som möjligt. Det finns alltid något som de kan göra.” 
 
En del specialistsjuksköterskor upplevde att när barnen hamnade på BIVA var 
föräldrarna så utmattade att de i början kunde behöva en paus, omvårdnaden lämnades 
då över till personalen. Det var ändå viktigt att stötta dessa föräldrar till att få med dem i 
omvårdnaden genom att utföra den tillsammans. Syskon kunde också göras delaktiga 
genom att de till exempel tilläts att dekorera rummet, göra namnskyltar till sängen, 
hjälpa till att ta fram kort på familjen, så att de kände att de också gjorde någonting bra 
för sin sjuka syster eller bror. Vissa gånger kunde syskonet få en pall att stå på bredvid 
sängen så att de kunde hålla handen. Det fanns emellertid många gånger då syskonen 
kom i skymundan då fokus hos föräldrarna låg på det sjuka barnet.  
 
Informanterna beskrev också att det var en viss skillnad på förstagångsföräldrar och de 
föräldrar där barnet var några år gammalt. Det ansågs viktigt att föräldrarna till det 
nyfödda barnet involverades snabbt i vården då det fanns en anknytningsprocess att ta 
hänsyn till och att se till att de inte blev rädda för att knyta an till sitt barn. Så fort 
tillståndet tillät kunde barnet få komma upp i mammas eller pappas famn. För 
föräldrarna till de äldre barnen brukade delaktigheten i omvårdnaden ske naturligt då de 
oftast automatiskt hjälpte till och kom med tips och råd.  
 
”Det är våran uppgift att de känner att de fortfarande är föräldrar och får ta 

del av omvårdnaden av sitt lilla barn.” 
 

Informanterna som blev tillfrågade om att ha föräldrar närvarande vid invasiva 
procedurer så som vid HLR var enade om att föräldrarna skulle få den möjligheten. 
Detta ansågs viktigt för familjens kommande bearbetning att de fick se att allt som var 
möjligt gjordes för deras barn. Det skulle alltid prioriteras att föräldrarna hade en från 
vårdpersonalen vid sin sida som kunde förklara vad som pågick. 
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Att ge information 
 
En viktig del av arbetet på barnintensiven som informanterna förknippade med 
familjecentrerad vård var att informera föräldrarna. Det som sågs viktigt var att ge så 
ärlig information som möjligt om barnets tillstånd men även information om rutiner på 
avdelningen. Ibland behövdes informationen ges många gånger beroende på vilket 
tillstånd föräldrarna befann sig i.  
 

”Man ska ju också veta som vid alla akuta situationer om det är väldigt upprörda 
föräldrar eller väldigt ångestladdade föräldrar att då kan mycket information gå förbi 

så att man får repetera det dagen efter igen och sådär.” 
 
En del informanter brukade använda sig av en informationsbroschyr som tagits fram för 
just deras avdelning, där i stod bland annat praktisk information som till exempel kod 
för att komma in på avdelningen, besökstider, mobilanvändning, hygienrutiner med 
mera. Genom att lämna ut broschyren kunde föräldrarna tidigt få viktig information 
samlat på ett och samma ställe. Information som annars vanligtvis föll bort eller inte 
lades någon fokus på. 
 
Hos flertalet utav de barn som vårdades länge på BIVA genomfördes det som beskrivs 
inom familjecentrerad vård, nämligen så kallade familjekonferenser. Detta innebar att 
ansvarig läkare, sjuksköterska, undersköterska samt föräldrar satte sig ner i lugn och ro 
för att gå igen barnets vårdförlopp och planera för fortsatt vård. Föräldrarna gavs 
information och fick möjlighet att ställa frågor. Flera informanter uppfattade det som att 
genom att ha familjekonferenser blev föräldrarna mer involverade i barnets vård och 
omvårdnad. En informant tycker det var önskvärt att ha konferens en gång i veckan men 
insåg att det ej skulle vara möjligt då det skulle krävas mycket personal och tid för att få 
det att vara genomförbart.  
 
”Att ha en familjekonferens där de får ställa alla sina frågor för oftast vågar dom inte 
ställa sina frågor… och då är det bättre att man samlas och tar det ihop och utreder 

alla frågor och så får dom, det blir ju också en mer delaktighet.” 
 

Att skapa rutiner för föräldrarna 
 
Med familjer som vistades längre perioder på barnintensiven menade flertalet av 
informanterna att det var viktigt att skapa rutiner, så att det blev något som liknade en 
slags vardag för familjen trots att deras barn var allvarligt sjuka. Det kunde till exempel 
innebära att personalen och familjen kom överens om fasta tider då de skulle komma till 
avdelningen för att ta del av omvårdnaden. Ju längre tid föräldrarna spenderade på 
avdelningen desto naturligare blev det för dem att ta över stora delar av omvårdnaden så 
som att byta blöja, mata och tvätta barnet.  
 
”För en långliggare blir ju det här hemmet just nu och då är det väl jättebra om 
föräldrarna tar det ansvaret för så långt som det är möjligt och känna trygghet och 
försöka skapa ett, ett litet liv under tiden man ligger på barn-iva.” 
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Hos föräldrar vars barn vårdats länge på BIVA, veckor eller till och med månader, 
uppfattade flera informanter det som att föräldrarna till dessa barn ibland tog över alltför 
stor ansvar för omvårdnaden av barnet så att de till slut glömde bort sina egna dagliga 
behov. Det måste vara en skillnad mellan att vara förälder och hjälpa till mot att vara 
förälder och ses som en resurs. 
 
”Det som är viktigt tycker jag när man har långliggare det är att man måste försöka få 

familjen att komma in i rutin så att man liksom inte sitter här 24-timmar.” 
 
Många uppmanade föräldrarna att lämna avdelningen i mellan åt eller att bjuda dit 
vänner eller mor- och farföräldrar för att få ett avbrott från sjukhuset och få prata om 
andra saker än bara sjukdomar, att gå ut och ta en promenad eller äta. Flertalet av 
informanterna hade upplevt att föräldrarna erfarit detta som positivt.  
 
Då barnen vårdats minst en vecka på BIVA kopplades en kontaktsjuksköterska till 
familjen. Genom att skapa kontinuitet hos barnet lärde vårdpersonalen känna 
föräldrarna och på så vis kunde de snabbare få en uppfattning om hur delaktiga 
föräldrarna ville vara i omvårdnaden samt hur långt föräldrarna hade kommit i sin 
bearbetning och förståelse för det sjuka barnet. Genom att ha kontaktpersoner upplevde 
flera informanter att det var enklare att skapa rutiner hos familjen och på så vis lättare 
att bedriva familjecentrerad vård. 

 

Att ge familjen utrymme för vila 
 
Informanterna upplevde att föräldrarna behövde komma ifrån avdelningen för att samla 
kraft och vila. Att ha ett svårt sjukt barn är oerhört krävande både för barnet föräldrarna 
och eventuella syskon. En informant beskrev”…man blir så utmattad av att gå här. Det 
är så tröttsamt.”  
 
Familjecentrerad vård kunde alltså också bestå i att föräldrar uppmanades att lämna 
avdelningen för att passa på att vila på nätterna då det ändå alltid fanns någon som 
vakade över deras barn. När barnet sedan flyttades till vårdavdelning förväntades det att 
föräldrarna skulle finnas där dygnet runt för att vårda och ta hand om sitt barn med stöd 
från personal. Många informanter upplevde att föräldrar som ej sett till att få ordentligt 
med vila, inte hade ork kvar när barnet sedan flyttades från BIVA. 

 
”Jag tycker att det ska vara öppna besökstider men jag tror också att föräldrarna 

behöver hjälp att ta sig därifrån, från sitt sjuka barn utan att känna skuld.” 
 

Så som det såg ut på avdelningen, där informanterna arbetade så hade barnet vila i två 
timmar mitt på dagen. Då uppmanades föräldrarna att lämna avdelningen. Vilan ansågs 
också av samtliga informanter vara nödvändig för att barnet skulle få någon form av 
dygnsrytm. Under dessa två timmar skulle inte några undersökningar göras om det inte 
sågs som absolut nödvändigt. Informanterna upplevde att föräldrarna vissa gånger hade 
dåligt samvete när de lämnade avdelningen och det var då viktigt att samtala med dem 
om att det inte låg någon skuld i att ibland ta en paus. Självklart fanns det situationer när 
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föräldrarna fick stanna kvar; till exempel om barnet var mycket instabilt eller vaket och 
behövde tröst. 
 

Svårigheter till att bedriva familjecentrerad vård 
 
Ett nära samarbete mellan vårdpersonal och föräldrar var av yttersta vikt för att kunna 
bedriva familjecentrerad vård. Trots det fanns det tillfällen då svårigheter uppstod för att 
kunna arbeta tillsammans. Ibland uppstod det konflikter mellan vårdpersonal och 
föräldrar men många gånger räckte helt enkelt inte de fysiska utrymmena på 
avdelningen till. Familjecentrerad vård bygger på familjens närvaro och deltagande men 
det fanns situationer då föräldrarna inte var välkomna att delta. Otillräcklig utbildning 
för vårdpersonalen inom familjecentrerad vård kunde försvåra att arbeta utifrån detta 
perspektiv. 

 

Att sätta gränser 
 
Det kunde enligt informanterna vara svårt att sätta gränser gentemot föräldrarna, det var 
svårt att säga ifrån utan att någon tog illa vid sig. Oftast var det i situationer där 
sjuksköterskorna såg att barnen blev stressade eller oroliga då föräldrarna stod vid 
sängkanten och klappade på dem hela tiden. 
 
”Typiskt en sådan grej att man gärna vill ta mycket på sitt barn och vi kanske upplever 
det som att barnet blir oroligt och säger att man får hålla på sitt barn istället[…]och då 

kan det bli liksom att ja man tar det på fel sätt.” 
 
En del föräldrar tog för sig väldigt snabbt och ville göra allt i omvårdnaden, ibland i en 
sådan takt så att personalen inte hann med. Några ville hjälpa till så mycket att farliga 
situationer kunde uppstå, när föräldrarna ej ansågs visa respekt för respiratorslangar och 
livsuppehållande apparaturer. Vissa gånger påverkade föräldrarnas välbefinnande barnet 
negativt. Om föräldrarna var mycket stressade, oroliga eller ledsna så tenderade de till 
att smittade av sig på barnen. Dessa gånger kunde föräldrarna uppmanas att ta en paus 
och kanske gå en stund ifrån avdelningen och då fick personalen gå in och trösta barnet 
istället. En annan situation där det kunde uppstå konflikter var när det vårdades kroniskt 
sjuka barn på avdelningen, barn som föräldrarna var vana vid att vårda hemma. Många 
konflikter löstes genom god kommunikation och att personalen förklarade varför de 
gjorde på ett visst sätt på så sätt kunde ändå en familjecentrerad vård upprätthållas.  
 

Brist på utbildning i familjecentrerad vård 
 
Det framkom att personalen på BIVA inte fick någon specifik utbildning inom 
familjecentrerad vård, inte heller fanns det någon promemoria (PM) eller riktlinjer att 
följa. Det rådde delade meningar om detta var önskvärt eller ej. Vissa talade om att det 
kunde vara stöd för nyanställda som kom ifrån vuxenvården där de inte var vana vid att 
arbeta med familjecentrerad vård. Andra menade att det var onödigt då detta var något 
som var ett vedertaget begrepp inom barnsjukvården och som alla arbetade utifrån.  



 

 16 

 
”Jag tycker ändå att man har den inriktningen fastän det inte finns på papper eller så 

men det tycker jag absolut att man har och man är medveten om att föräldrarna är 
jätteviktiga.” 

 
Många av informanterna ansåg det som positivt att utbildning om familjecentrerad vård 
skulle vara tema på en utbildningsdag. Personalen kunde då få fördjupning i vad 
familjecentrerad vård innebär samt vad det har för betydelse för barnet och familjen 
men även för vårdpersonalen.  
 
”Jag tror att det kan vara lättare för om man inte är van att jobba eller försöka få med 

familjen så kan det vara lättare att få idéer om hur man kan göra.” 
 

Vissa av sjuksköterskorna menar att det kunde vara svårt att arbeta efter ett PM om 
familjecentrerad vård då alla familjer är olika och hur de involveras i omvårdnaden 
måste anpassas efter varje föräldrars förmåga.  

 

Vårdmiljö som hinder för att bedriva familjecentrerad vård 
 
Informanterna uttryckte att miljön på BIVA inte var optimal för att bedriva en 
familjecentrerad vård. Det ansågs inte finnas tillräckligt med fysiska utrymmen för 
föräldrarna. De utrymmen som förekom var för små och trånga där flera familjer fick 
samsas om plats. Endast en liten soffa fanns utanför vårdrummen och den var placerad 
mitt i korridoren där alla gick förbi. Köket bestod av ett litet runt bord med fyra 
sittplatser. Kring detta bord skulle familjerna äta eller ibland få en chans till att vara i 
fred. Men då det var så trångt hade informanterna en känsla av att föräldrarna kände sig 
tvingade till att umgås med de övriga personerna som befann sig i köket. En informant 
sa: ”om det är ett litet bord så känner man att man måste prata lite eller så väntar man 
och går dit när det är tomt.” 

 
Många av barnen som vårdas på BIVA har syskon. Som det såg ut idag så var utrymmet 
för syskonen minimal. Endast en liten lekhörna fanns att tillgå. Det som idag kunde 
erbjudas för syskon var lekterapin som fanns belägen i en annan del av sjukhuset. Men 
för att syskonet ska kunna gå dit så behövde någon av föräldrarna följa med vilket i sin 
tur innebar att de behövde lämna sitt sjuka barn för en stund. 
 
Inte heller vårdrummen där det sjuka barnet vårdades ansågs tillräckligt stort. På varje 
rum vårdades oftast två patienter åt gången vilket innebar att det var många som skulle 
få plats på en liten yta. Många upplevde det som att föräldrarna då blev rädda för att 
vara i vägen och drog sig undan. Det fanns ingenstans för föräldrarna att övernatta på 
avdelningen utan de uppmanades att åka hem på natten för att få vila. De föräldrar som 
ändå valde att stanna kunde endast erbjudas en fåtölj att sova i. Detta kommenterar en 
av sjuksköterskorna så här: ”det är egentligen bedrövligt att vi bara kan erbjuda en stol 
och sitta.” 

 
Inom de kommande åren planeras det att byggas ett nytt barnsjukhus. Förhoppningen 
med nybygget är att det ska öka tillgängligheten för föräldrarna att vistas på 
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avdelningen dygnet runt. Informanterna trodde att det då kommer bli enklare att få med 
föräldrarna i omvårdnaden på morgonen och även att skapa möjlighet för dem att gå upp 
på natten om barnet behövde tröstas då det blir en naturlig tillgänglighet. I planeringen 
för ombyggnationen skulle det på varje vårdrum byggas en så kallad sovalkov, där 
föräldern kommer kunna övernatta men även ges möjligheten att stänga om sig och få 
lite enskildhet.  
 
Ett önskemål som framkom var att det skulle bli mer anpassade vårdrum utifrån olika 
omvårdnadsbehov så att de barn som förväntades ha en längre vårdtid kunde erbjudas 
ett rum med en mer hemlik miljö, vilket antogs kunna ge en mer positiv känsla för hela 
familjen. 
 

Att genomföra rond ur ett familjecentrerat perspektiv 
 
Merparten av informanterna ställde sig negativa till att ta med föräldrarna på ronden 
eller andra invasiva vårdprocedurer så som exempelvis HLR samt intubation av barnet. 
Det ansågs vara för tidskrävande och komplicerat då vårdpersonalen använde sig av 
mycket medicinska termer under ronderna. En informant uttryckte det så här: 
 

”Nej det tycker jag inte, nej inte i ronden, nej det tycker jag inte, för där kan man ju 
diskutera olika saker som man kanske tror att det kan vara det här eller det här eller 

[paus] det tycker jag inte föräldrarna ska behöva höra. Nej inte ronden.” 
 

En av sjuksköterskorna uttryckte att det kunde vara svårt och upprätthålla sin profession 
gentemot föräldrarna om de skulle vara med under ronden. Informanten upplevde det 
som att föräldrarna kunde tappa förtroendet för henne som sjuksköterska om hon ställde 
”fel” frågor på ronden. Frågor som hon redan förväntades ha svaret på. De flesta 
informanter som intervjuades upplevde även att ronderna var mycket ostrukturerade 
vilket kunde innebära att föräldrarna skulle ha svårt att uppfatta vad som sades på 
ronden. 
 

”Dom kan ju ändå inte ta ställning till saker, tycker inte jag om dom inte har samma 
utbildning alltså, jag tror att det kan bli jätte svårt och hantera.” 

 
Alla informanter var dock enade om att det var viktigt att samtala med föräldrarna innan 
ronden om det var någonting speciellt som de önskade ta upp samt att det var självklart 
att doktor gick in och pratade med föräldrarna efter ronden och informerade om vilka 
beslut som hade tagits och hur vården skulle fortgå. 
 
En av sjuksköterskorna menade emellertid att det inte nödvändigtvis behövde ta längre 
tid att ha föräldrarna närvarande vid ronden än vad det ansågs ta om doktor skulle ha ett 
samtal med dem efteråt. Genom att ha föräldrarna närvarande upplevde sjuksköterskan 
att de blev mer delaktiga i besluten som togs och fick en helt annan möjlighet till att 
ställa sina frågor.  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion  
 
Syftet med examensarbetet var att beskriva specialistsjuksköterskors förståelse av 
familjecentrerad vård på en barnintensivvårdsavdelning och hinder för att bedriva denna 
vård. Därför valdes kvalitativa forskningsintervjuer som datainsamlings metod för att 
bäst kunna besvara examensarbetets syfte. Intervjuaren har en viktig roll i att skapa en 
miljö där informanten känner sig trygg nog att prata om privata tankar och upplevelser. 
Under intervjun ges möjlighet till att ställa följdfrågor och låta informanten förtydliga 
eventuella svar. Det är en balansgång mellan intervjuarens intresse att komma åt det 
syfte som vill undersökas och samtidigt värna om informantens integritet. Under 
intervjun bör intervjuaren låta informanten tala fritt men leda informanten till de teman 
som är viktiga för studien och dess syfte, för att behålla fokus (Kvale & Brinkmann, 
2014, ss. 33, 208). Genom att använda sig av enskilda intervjuer hade författarna hopp 
om att informanterna skulle kunna känna sig mer bekväma, tala fritt och ej bli 
påverkade av andras åsikter, vilket skulle kunna ske om exempelvis intervjuer med 
fokusgrupper hade använts. Då det var första gången författarna utförde intervjuer 
kändes det från början svårt att få relevant information kopplat till syftet, vilket kan ha 
försvagat studiens tillförlitlighet. Dock förbättrades intervjuprocessen avsevärt i takt 
med att erfarenheten av att genomföra intervjuer blev större.  
 
Informanterna valdes ut med så kallat bekvämlighetsurval. Anledningen till att just detta 
urval valdes berodde till största del av att avdelningen som kontaktades för tillfället var 
mycket belastad vad gäller deltagande i olika studier och samtliga sjuksköterskor hade 
redan medverkat i flertalet intervjuer. Det var svårt att få tag på specialistsjuksköterskor 
som ville delta i studien. Författarna fick därför göra som Cajsa Warg menade ”man 
tager vad man taga kan” detta innebar att författarna inte kunde ha för stora krav på 
inklusionskriterier på grund av den rådande situationen (Trost 2012, s. 31). Denna 
urvalsmetod skulle kunna ses som en svaghet i studien. Om möjlighet funnits skulle 
författarna istället kunna använt sig av ett strategiskt urval där informanter eftersöks och 
utses efter vad som är viktigast utifrån syftet. Detta för att undvika att fokus hamnar på 
annat och som inte kommer att leda till någonting nytt (Malterud 2014, ss. 66-67). Av 
de åtta intervjuer som genomfördes var samtliga kvinnliga informanter, vilket speglar 
hur det ser ut i yrken inom vård och omsorg. Genom att välja ett mindre homogent 
material skulle det kunna vara möjligt att få fram fler nyanser av ett och samma 
fenomen. Detta är dock enbart en hypotes då det ej går att räkna med att kön och ålder 
har någon betydelse för studiens resultat (Malterud 2014, s. 67). 
Specialistsjuksköterskorna som deltog i intervjuerna var i varierande åldrar och deras 
yrkesverksamma år skilde sig avsevärt åt vilket ses som positivt i en studie då det kan 
ge en större variation av erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198).  
Vi upplevde att våra förkunskaper om det valda ämnet innan vi utförde intervjuerna var 
goda och det var till stor hjälp under intervjuerna. Dock måste förförståelsen behärskas 
så att inte egna värderingar hamnar i fokus (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 
ss.144-147). Som intervjuare är det viktig att kunna lyssna aktivt och vara uppmärksam 
på vad informanten berättar så att adekvata följdfrågor kan ställas. En duktig intervjuare 
kan även tolka pauser, suckar och betoningar i det som sägs (Starrin & Renck, 1996, ss. 
61-64). Efter det att intervjuerna ansågs vara klara tillät sig författarna att avvara några 
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minuter tillsammans med informanten för att tänka igenom vad som sagts och om det 
var någonting som glömts att ta upp eller någonting som sagts som var intresse att gå 
tillbaka till. I vissa fall var det så att när diktafonen stängts av började informanten att 
berätta vidare om ämnet. Vid en intervju bad författarna informanten att upprepa det 
som precis sades då det kändes som viktig information. Vid andra tillfällen valde 
författarna aktivt att ej vara så snabba med att stänga av diktafonen utan valde att låta 
den vara påslagen tills dess att informanten lämnat rummet. Detta kan ha påverkat 
studiens tillförlitlighet, men då det vi flera intervjuer uppstod samma mönster, att 
informanten efter ett tag fortsatte att prata kring familjecentrerad vård, gjordes därför ett 
aktivt val att ej stänga av diktafonen trots att intervjun ansågs avslutad. Intervjuernas 
längd blev förhållandevis kort på grund av att informanterna var tvungna att återgå till 
sitt arbete, det tros även bero på författarnas oerfarenhet av att följa upp och spinna 
vidare på svar och påståenden som gavs under intervjun. Trots att intervjuerna blev 
kortare än väntat så kändes det som att ämnet var uttömt när intervjun var över. 
 
Kvalitativ innehållsanalys används ofta inom omvårdnadsforskning när ett fenomen 
studeras (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-108). Det är många gånger svårare att göra en 
kvalitativ innehållsanalys än att göra en kvantitativ då den ej är standardiserad. Det 
finns heller inte några direkta mallar att följa. Mycket handlar om författarens 
kunskaper att analysera ett innehåll och det finns inga direkta rätt eller fel (Elo & 
Kyngäs 2008, s. 113). Som nybörjare inom kvalitativ innehållsanalys kan det vara svårt 
att hitta det som rör intervjufrågorna och att hålla sig till syftet. Genom att använda en 
specifik innehållsanalys som mall under bearbetningen av textmaterialet från 
intervjuerna och systematiskt dokumentera och redogöra för varje steg som är av värde 
för syftet, stärks examensarbetets trovärdighet. Den analysprocess som redovisat under 
metoddelen stärker tillförlitligheten, då läsaren själv kan ta del av hur processen gått 
tillväga. Viktigt är att hitta en balans mellan det som är viktigt att ta med och det som 
kan sållats bort, utan att för mycket av innehållet försummas så att intervjun tappar sitt 
djup och innehåll (Elo & Kyngäs 2008, ss. 113-114).  
 
Författarna valde att använda citat i resultatdelen då det stärker studiens trovärdighet 
samt representerar tankar och känslor. Ett citat i en studie kan förmedla en upplevelse 
eller skapa en känsla för den som läser. Sandelowski (1994, s. 480) skriver vidare att 
när citat används måste författaren ta ställning till vilka citat som är av värde att ta med i 
studien, var citatet börjar och var det slutar så att dess särskilda ändamål verkligen 
framhävs. Citatet bör för den som läser studien vara klart, tydligt och lätt att tolka. Att 
lära sig detta är en konst och någonting som tar tid. Författarna till denna studie har 
noga övervägt de citat som infogats i resultatet. En svaghet är dock att det är första 
gången som författarna använder sig av citat i en resultatdel i ett examensarbete.  
Resultatets trovärdighet handlar dels om författarens förförståelse för fenomenet har satt 
sin prägel i analysen. Förförståelsen handlar bland annat om tidigare erfarenheter, 
teoretisk kunskap och förutfattade meningar. Trovärdigheten i en kvalitativ studie läggs 
i begreppen: giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, ss. 196-197). Trovärdigheten vid en kvalitativ 
innehållsanalys kan ifrågasättas när kategorierna skapas utifrån rådata (Elo, Kääriäinen, 
Kanste, Pölkki, Utriainen  & Kyngäs 2014, s. 2). Får författaren med det som är av vikt 
eller tolkar författar texten utifrån förkunskaper och egna förväntningar? Detta 
examensarbete genererade i två kategorier samt åtta subkategorier. Möjligtvis skulle det 
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kunna sett annorlunda ut om författarna hade mer erfarenhet av att använda sig av 
kvalitativ innehållsanalys. Dock har vi strävat efter ett noggrant sätt att arbeta genom 
hela forskningsprocessen.  

 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna på BIVA ansåg att det var viktigt att 
uppmuntra familjen till att ta en aktiv del i barnets omvårdnad. Oftast involverades 
föräldrarna genom att vårdpersonalen visade vad de kunde hjälpa till med. Resultatet 
visade också att trots att alla informanter var synnerligen överens om att familjerna 
skulle involveras i omvårdnaden fanns det vissa områden där de inte ville att föräldrarna 
skulle närvara. Dessa tillfällen kunde vara under ronder och vid vissa vårdprocedurer. 
Det framkom också i resultatet att personalen inte fick någon utbildning inom 
familjecentrerad vård, trots att merparten ansåg att detta var önskvärt. Även vårdmiljön 
kunde vara ett hinder för att involvera föräldrarna och med vårdmiljön menas utrymmen 
på intensivvårdsrummen, som var väldigt trånga, men också utrymmen utanför rummen 
där föräldrar och anhöriga skulle vistas. De viktigaste fynden i resultatet är föräldrars 
närvaro, vårdmiljön och utbildning vilka här ska diskuteras fortsättningsvis.  

 

Föräldrars närvaro 
 
Något som framkom under flera intervjuer och förvånade författarna var 
specialistsjuksköterskornas ovilja att låta föräldrarna delta under ronden. Det största 
problemet tycktes vara oron över att det skulle ta mer tid därför att föräldrarna inte 
förstod de medicinska termerna och då behövde få det förklarat. Detta belyses även i en 
studie gjord av Wigert (2008, s. 25) där vårdpersonalen ansåg att delaktiga föräldrar 
både underlättade och försvårade vårdarbetet. Vårdpersonalen var ambivalent där de 
dels var medvetna om vikten av att ha föräldrarna närvarande och vårda sitt barn och 
dels upplevde de att det var påfrestande med närvarande föräldrar. I en studie av 
Abraham och Mortez (2012, ss. 44-47) beskrev de att familjecentrerad vård i USA har 
blivit den ”gyllene regeln” att arbeta efter inom pediatrisk vård. Forskarna framhåller 
dock att gamla, invanda rutiner kunde begränsa möjligheten till att bedriva en god 
familjecentrerad vård. Exempel på det kunde vara att sjuksköterskorna hade som rutin 
att aldrig låta föräldrarna närvara vid ronder eller vid vissa undersökningar och invasiva 
vårdprocedurer. Detta är någonting som stämmer överens med vårt resultat där den 
gamla rutinen på avdelningen var att inte ta med föräldrarna på ronden eller vid invasiva 
vårdprocedurer så som exempelvis HLR. Abraham och Mortez (2012, ss. 44-47) 
beskriver vidare att andra anledningar till att sjuksköterskorna inte tillät föräldrarna att 
delta i ronden kunde vara oro över att de skulle vara i vägen och hindra arbetet, att de 
skulle ställa för mycket frågor, missförstå information under ronden eller ifrågasätta 
sjuksköterskans kunnighet. Resultatet i ovanstående studie bekräftar resultatet i detta 
examensarbete. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 188-189) framhåller också vikten av 
att få de anhöriga att känna sig delaktiga i vårdprocessen. Detta kan göras genom att 
vårdpersonalen har en öppen och följsam livsvärldshållning. De menar att om 
delaktigheten ska optimeras måste vårdaren visa vägen till hälsa men samtidigt inte ta 



 

 21 

över på ett sätt som gör att patienten eller de anhöriga blir helt passiva. Under 
intervjuerna framhölls att nyttjandet av så kallade familjekonferenser kunde bli bättre. 
Tillfällen då hela vårdteamet satte sig ner tillsammans med familjen, gick igenom 
planering om fortsatt vård och där föräldrarna fick tid att ställa frågor. Informanterna 
ansågs att familjekonferenser skulle kunna vara ett komplement för föräldrarna då de 
inte fick vara med under ronderna. Tidigare forskning visar dock att det ses som en god 
idé att bjuda in föräldrarna till att närvara vid ronder för att på så vis få dem mer 
delaktiga kring beslutsfattande samt omvårdnaden av sitt sjuka barn (Davidson et. al. 
2007, ss. 605-622). Detta bör dock endast vara en inbjudan och inte ett krav. Det är 
viktigt att varje förälder ses som en i individ med olika bakgrund, behov och 
erfarenheter. Föräldrarna får aldrig känna skuld över att inte vilja delta (Ygge & Arnetz 
2004, ss. 217-223). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 127, 186, 200) framhåller att 
sjuksköterskor måste ha kunskap och förmåga att se till hur varje individ upplever 
situationen som de befinner sig i. Det ligger i vårdarens ansvar att bjuda in till samtalet 
och vårdaren måste vara öppen och följsam i sitt bemötande så att de anhöriga klarar av 
och, inte minst, hinner beskriva hur de mår. 

 

Vårdmiljö 
 
Det framkom under intervjuerna att det fanns svårigheter till att bedriva 
familjecentrerad vård då det inte fanns tillräckligt med utrymmen för familjerna att 
vistas på utanför intensivvårdsrummet samt att vårdrummen var mycket trånga. Om 
föräldrarna önskade stanna över natten var allt som fanns att erbjuda en fåtölj att sitta i, 
vilket inte gav mycket tillfälle för vila. Informanterna uppgav att det ej fanns någon 
plats där familjerna kunde få sitta i fred. Utrymmen utanför intensivvårdsrummen delas 
av alla och ofta upplevde vårdpersonalen det som att föräldrarna kände sig tvingade att 
umgås med övriga anhöriga som fanns där. I en studie av Meert, Briller, Schim och 
Thurston (2008, ss. 623-628) som riktar sig till föräldrarnas upplevelse av miljön på 
BIVA, påtalar flera föräldrar att miljön var någonting som satte hinder i deras möjlighet 
att vara nära sitt barn dygnet runt. Föräldrarna önskade att det skulle finnas bättre 
utrymme att kunna få en paus utan att behöva lämna avdelningen. De önskade även att 
det fanns möjlighet att låsa in sina privata saker, kunna ta en dusch eller möjlighet till 
att sova på rummen tillsammans med sitt barn. Föräldrarna ville även ha större 
utrymmen på avdelningen för att kunna ta emot släkt och vänner. Även inredning så 
som exempelvis färgval på väggar, tavlor, ljus har visat sig ha en stor inverkan på 
familjen välbefinnande och hur mycket föräldrarna orkar medverka i omvårdnaden av 
sitt barn (Davidson et. al. 2007, ss. 605-622). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 234-
235) menar att vårdmiljön har en stor betydelse för hälsa och välbefinnande. De 
beskriver att miljön som skapades på sjukhusen som byggdes under mitten av 1900-talet 
skulle vara så lättarbetat som möjligt och kunna hållas skinande rent för att undvika att 
infektioner spreds. På de sjukhus som numera byggs tas större hänsyn till patienten och 
anhörigas behov av en lugn och trygg miljö där estetik och komfort får ta större plats. 
Vårdmiljön på BIVA har också visat sig ha betydelse för familjens förmåga att kunna 
bearbeta tiden efter vårdtillfället (Meert et. al 2008, ss. 623-628). 
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Utbildning  
 
I intervjuerna framkom att personalen inte fick någon specifik utbildning inom 
familjecentrerad vård. Det fanns heller inga PM eller riktlinjer för avdelningen att följa, 
ändå ansåg informanterna att de arbetar efter detta synsätt. De flesta höll med om att det 
hade varit önskvärt med någon slags utbildning inom familjecentrerad vård. Framför allt 
för nyanställda som kommer från vuxenvården och inte har samma vana att involvera 
familjen i vården. Detta styrks i en studie av Söderström, Benzein och Saveman (2003, 
ss. 185-192) där de intervjuade sjuksköterskorna efterfrågade ett mer systematiskt och 
gemensamt sätt att arbeta med familjer. De önskade mer utbildning, professionellt stöd 
och handledning för att kunna arbeta på detta sätt. Brist på utbildning bland personal 
som arbetar inom barnsjukvården belyses även av Ygge och Arnetz (2004, ss. 217-223) 
som menar att flertal studier har gjorts som visar vikten av att föräldrar involveras i 
omvårdnaden av sitt barn men få har gjort slutsatser om hur man kan införa 
familjecentrerad vård i klinisk praxis. De beskrev att frågan om föräldrars deltagande 
och engagemang i barnsjukvården är i växande betydelse och bör ingå i sjuksköterske- 
och läkarutbildningar. De menar att vårdpersonal bör diskutera ämnet och få en bättre 
förståelse och öka medvetenheten om sina egna attityder till föräldrarnas medverkan i 
vården. De anser också att checklistor och riktlinjer kan vara användbara verktyg för hur 
man arbetar med barnens familjer. Abraham och Mortez (2012, ss. 106-110) framför 
också idéer om hur utbildning och tillämpning kan se ut för att få personal att arbeta 
med utgångspunkt i familjecentrerad vård. De framhåller att avdelningen kan utse en 
arbetsgrupp med erfaren personal som är påläst i ämnet som i sin tur kan utbilda sina 
kollegor och fungera som mentorer för till exempel nyanställd personal. De menar 
också att sjuksköterskor kan dela med sig av sina erfarenheter om att involvera 
föräldrarna i omvårdnaden på avdelningsmöten. Men också lyssna till familjers 
erfarenheter om att vårdas på en avdelning där de praktiserar familjecentrerad vård. 
Något som också kan vara viktigt att belysa för ny personal är hur den professionella 
vårdrelationen kan uppehållas. Vårdpersonalen har kunskap som de anhöriga inte har 
och därför söker. Det betyder i sig inte att vårdpersonalen alltid vet mest och bäst om 
allt utan att de tillsammans med de anhöriga bör skapa en vårdrelation där bägge parter 
ses som experter men på olika nivåer (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 109-111). 
Delaktighet är en förutsättning till att omvårdnaden för det sjuka barnet blir så optimal 
som möjligt. 

SLUTSATSER  
 
Detta examensarbete bidrar till ökad kunskap om specialistsjuksköterskors förståelse av 
familjecentrerad vård och hinder för att bedriva denna vård på en 
barnintensivvårdsavdelning. Detta sätt att vårda anses stärka föräldrarollen och ge en 
känsla av kontroll i en situation där ingenting är som det ska. Genom att bedriva 
familjecentrerad vård kan det leda till tryggare barn och föräldrar men kan även verka 
avlastande för vårdpersonalen. Genom att skapa rutiner för de föräldrar vars barn vårdas 
under en längre tid på BIVA, kan de i sin tur få något som liknar en slags vardag. För att 
familjecentrerad vård ska kunna bedrivas optimalt krävs det att sjukhusmiljön är 
specifikt anpassad för detta ändamål. Specialistsjuksköterskorna som deltog i 
intervjuerna till detta examensarbete ansåg att det hade varit önskvärt med utbildningar 
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inom familjecentrerad vård, dels för att öka förståelsen för delaktighetens betydelse i 
vården av de sjuka barnen, men även för att arbetet på avdelningen skulle bli så 
likvärdigt som möjligt. 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 

• Ökad medvetenhet om vikten av utbildningar inom familjecentrerad vård då 
informanterna i resultatet ansåg att detta var önskvärt. Framför allt för nyanställd 
personal och utse en arbetsgrupp som kan arbeta med PM eller riktlinjer för att i 
klinisk praxis kunna arbeta efter familjecentrerad vård. 

• Uppmärksamma gamla rutiner där föräldrar inte erbjuds att vara med på 
ronderna och ge dem möjligheten till att delta om de så önskar. 

• I framtida nybyggnation skapa bättre utrymmen för föräldrar och syskon att 
vistas på avdelningen. 

 
Författarna anser, utifrån vad som framkommit under intervjuerna, att familjecentrerad 
vård skulle kunna bidra till ett bättre samarbete mellan föräldrar och vårdpersonalen 
vilket i sin tur skulle kunna leda till ett bättre vårdresultat. Det vore intressant att i 
framtiden utöka datainsamlingen på samtliga BIVA avdelningar i Sverige för att få en 
bild av hur förståelsen för familjecentrerad vård ser ut i resten av landet.
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Till vårdenhetschef och verksamhetschef för Barnintensivvårdsavdelningen, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus 
                                               
Hej! 
 
Vi heter Cathrin Mossberg och Emma Gyllander. Vi genomgår specialistutbildning med 
inriktning mot intensivvård vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan 
i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilket innehåll specialistsjuksköterskor 
på en barnintensivvårdsavdelning lägger i begreppet familjecentrerad vård.  
 
Studier visar att föräldrarna har en avgörande roll för barnets välbefinnande och 
återhämtning i samband med intensivvård. Nu för tiden läggs stor vikt på 
familjecentrerad vård inom barnsjukvården. Kärnan till familjecentrerad vård är att 
familjen är konstant för barnet medan vårdpersonalen varierar. I slutändan är det 
familjen som är ansvariga för att det sjuka barnets emotionella, fysiska och sociala 
behov blir tillgodosedda. Då ett barn är i behov av intensivvård behöver föräldrarna 
hitta sin roll i situationen. Det kan vara svårt som förälder att veta vad de kan göra och 
vad som är tillåtet. 
Specialistsjuksköterskan måste vägleda föräldrarna. Att visa vilka omvårdnadsåtgärder 
föräldrarna kan utföra och på så vis även hjälpa dem att bibehålla sin föräldraroll. Det 
läggs ett stort ansvar hos specialistsjuksköterskan att kunna ta hand om det sjuka barnet, 
men även att kunna bemöta föräldrarna till ett svårt sjukt barn. 
 
Datainsamlingen kommer att ske som semi-strukturerad kvalitativ forskningsintervju. 
Vi önskar genomföra intervjuer med specialistsjuksköterskorna på 
barnintensivvårdsavdelningen och behöver därför er tillåtelse men även hjälp att utse 
deltagarna. Det är önskvärt om intervjuerna skulle kunna genomföras v. 47-48. Målet är 
att intervjua åtta specialistsjuksköterskor, där intervjupersonerna får välja tid och plats. 
Intervjuerna beräknas ta mellan 45-60 minuter. Ett brev med kort information kring 
studien kommer att skickas ut till deltagarna, därefter får de skriva under informerat 
samtycke. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
De uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer avidentifieras. Det är endast 
vi som är ansvariga för examensarbetet samt vår handledare som har tillgång till 
materialet. När examensarbetet är examinerat och godkänt kommer data att raderas. Om 
så önskas finns möjlighet att tillhandahålla ett exemplar av det färdiga examensarbetet. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
Med vänliga hälsningar  
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Till vederbörande specialistsjuksköterska på barnintensivvårdsavdelningen 
 
Vi är två sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning med inriktning mot 
intensivvård vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Vi 
kommer under vecka 47-48 att genomföra intervjuer på din arbetsplats. Intervjuerna 
kommer  
sedan att vara underlag för vårt examensarbete på magisternivå.  
 
Studier påvisar att föräldrarna har en avgörande roll för barnets välbefinnande och 
återhämtning i samband med intensivvård. Nu för tiden läggs stor vikt på 
familjecentrerad vård inom barnsjukvården. Kärnan till familjecentrerad vård är att 
familjen är konstant för barnet medan vårdpersonalen varierar. Familjen är de som 
ursprungligen är ansvariga för att det sjuka barnets emotionella, fysiska och sociala 
behov blir tillgodosedda. Men då ett barn är i behov av intensivvård behöver föräldrarna 
hitta sin roll i situationen. Det kan vara svårt som förälder att veta vad de kan göra och 
vad som är tillåtet. Specialistsjuksköterskan måste vägleda föräldrarna vilket till 
exempel innebär visa vilka omvårdnadsåtgärder föräldrarna kan utföra. På så vis även 
hjälps de i att bibehålla sin föräldraroll. Det läggs ett stort ansvar hos 
specialistsjuksköterskan att kunna ta hand om det sjuka barnet, men även att kunna 
bemöta föräldrarna till ett svårt sjukt barn. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilket innehåll specialistsjuksköterskor 
på en barnintensivvårdsavdelning lägger i begreppet familjecentrerad vård.  
 
För att kunna genomföra vårt examensarbete hoppas vi därför att du skulle vilja 
medverka i en intervju som rör begreppet familjecentrerad vård. Intervjun kommer att 
äga rum på din arbetsplats eller annan plats som du anser lämplig och beräknas ta 45-60 
minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut i text. 
Ljudupptagningen kommer inte att kunna härledas till dig eller till din arbetsplats efter 
att materialet har sammanställts. Det är endast vi som är ansvariga för uppsatsen samt 
vår handledare som har tillgång till materialet. När examensarbetet är examinerat och 
godkänt kommer data att raderas. Alla dina uppgifter kommer att behandlats 
konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun 
utan vidare förklaring. 
 
Har du några frågor eller önskar mer information om studien, vänligen kontakta någon 
av oss.  
 
Tack på förhand 
Vänliga hälsningar  
 
Student:   Student: 
Cathrin Mossberg  Emma Gyllander 
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Mail: cathrin.mossberg@vgregion.se Mail: emma.gyllander@vgregion.se  
Tel: 0707-606915  Tel: 0733-941789 
 
Handledare:  
Professor Berit Lindahl 
Högskolan i Borås: Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik 

berit.lindahl@hb.se 

Tel: 033-435 4739 
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 V 

 
 

 
 
Samtyckesformulär 
 
Undertecknad har erhållit skriftlig och muntlig information och ger härmed sitt 
informerade samtycke att Cathrin Mossberg och Emma Gyllander genomför intervju 
utifrån ovan beskrivning.  
 
 
——————————————— 
Datum 
 
 
——————————————— 
Namn 
 
 
——————————————— 
Namnförtydligande 
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Intervjuguide   
 
Informanten hälsas välkommen. Författarna gör en kort presentation om sig själva samt 
ämnet de har valt att studera. Informationsblankett om studiens syfte delas ut 
tillsammans med ett samtyckesformulär ut som informanten får skriva under. 
 
Intervjufrågor: 
 
Ålder: 
 
Hur många års yrkeserfarenhet har du? 
 
Vad betyder begreppet familjecentrerad vård för dig? 
 
Är det någonting som du strävar efter att arbete med och hur ser det i sånt fall ut 
Kan du ge exempel? 
 
Hur involverar du föräldrarna i omvårdnaden? 
 
Vilka krav ställer det på föräldrarna och hur ser du på delaktigheten hos föräldrarna? 
 
Vilka hinder/svårigheter kan finnas för att bedriva en familjecentrerad vård? 
Kan du ge exempel? 
 
Vad finns det för riktlinjer på din avdelning för att arbeta efter detta begrepp? 
Om inte, skulle det vara önskvärt och hur skulle det i sånt fall kunna se ut? 
 
Flera sjukhus arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten för föräldrar, att kunna 
medverka mer i omvårdnaden och bo hos sina barn. Vad ser du för positivt/negativt med 
det? 
 
Hur ser era ronder ut? Ges föräldrarna möjlighet att delta? 
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