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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Familjer har inte alltid deltagit i omvårdnaden på det sätt de gör idag. Under de 

senaste decennierna har begreppet familjefokuserad omvårdnad lyfts fram och blivit till en 

central del inom barnsjukvården. Familjefokuserad omvårdnad lägger tonvikt på familjers 

deltagande och engagemang i sitt barns vård. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur familjer och sjukvårdspersonal beskriver familjers 

delaktighet inom barnsjukvården i Norden. 

Metod: Litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman. Stöd var en av de viktigaste 

beståndsdelarna och som också väckte intresse till ökad delaktighet i barnsjukvården. Stöd 

presenteras i avsnittet familjernas behov av stöd. När ett barn blir sjukt är det inte bara barnets 

liv som påverkas, utan en hel familjs, vilket presenteras i avsnittet en livsvärld som vänds upp 

och ner. En svår tid följde de flesta familjer under tiden de försökte vänja sig vid sin nyfunna 

livssituation. I avsnittet att vårda en hel familj presenteras att varje familj var unik och att de 

hanterar olika situationer på olika sätt.  

Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie har visat på att stöd är en viktig faktor för familjer 

när ett barn är sjukt. Både stöd från vården och socialt stöd från släkt och vänner är viktigt när 

det kommer till att stärka familjer samt att få familjen delaktig i barnets omvårdnad. 

Klinisk betydelse: Denna litteraturstudie kan bidra bredare med kunskap om familjefokuserad 

omvårdnad samt familjers delaktighet inom barnsjukvården. Calgarymodellen i den 

familjefokuserade omvårdnaden kan hjälpa sjukvårdspersonal att göra familjer delaktiga 

genom hela omvårdnadsprocessen. 

 

Nyckelord: Barnsjukvård, Delaktighet, Familjefokuserad omvårdnad, Föräldrar, Stöd 

  



ABSTRACT 

Background: Families has not always been a part of the pediatric care. Family-centered care is 

a phenomenon which has been highlighted during the past decades and has become a central 

part of pediatric care as it is today. Family-centered care includes family participation and 

family involvement in the child’s care. 

Aim: To explore how families and nurses define family participation in Nordic Pediatric care.  

Method: The aim was answered with a literature review of ten scientific qualitative articles. 

Results: The result is presented in three head themes. Support was one of the most important 

elements and contributed to participation in the pediatric care. Support is presented in the 

theme families’ need for support. When a child becomes ill it’s not only the child’s, but the 

whole families lifeworld that gets affected, which is presented in another theme, a lifeworld 

up-side-down. Most families had a hard time adjusting to their new life situation. In the third 

theme, to care for the whole family, we present that every family is unique and handle 

situations different.  

Conclusion: The result of this literature review has shown that support is an important factor 

when a child is ill. Good support from health care and social support from family and friends 

is important to the family members, especially when it comes to family strengthening and to 

encourage families to participate in the care. 

Clinical significance: This literature review can contribute knowledge about family-centered 

care and participation in pediatric care. The Calgary Family Assessment Model can help 

create good family-centered care and encourage family members to participate in care. 

 

Keywords: Family-centered care, parents, Participation, Pediatric care, support 
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INLEDNING 

Den familjefokuserade omvårdnaden har under de senaste decennierna växt fram och blivit en 

allt starkare komponent inom barnsjukvården. Under vår verksamhetsförlagda utbildning på 

pediatriska vårdavdelningar observerade vi hur familjernas delaktighet inom barnsjukvården 

underlättade omvårdnadsarbetet. Samtidigt visade det sig att det fanns skillnader, både i 

familjers vilja att delta men även sjuksköterskors inbjudan till familjernas delaktighet. Vi, 

som sjuksköterskestudenter, vill med denna studie ta reda på hur familjernas delaktighet 

beskrivs i den familjefokuserade omvårdnaden.  
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BAKGRUND 

 

Barnsjukvården över tid 

Synen på barnsjukvård har varierat under det senaste århundrandena. I mitten av 1800-talet, 

när de första barnsjukhusen byggdes, utgick vården från att mödrar skulle vara delaktiga i 

omvårdnaden (Enskär & Månsson, 2008). Mödrars delaktighet i vården sågs som en naturlig 

del av det moderliga omhändertagandet gentemot sitt barn. Emellertid underlättade mödrarnas 

delaktighet i vården arbetsbördan eftersom det fanns ont om utbildad sjukvårdspersonal under 

denna tidsperiod. Enskär & Månsson (2008) beskriver att detta pågick fram till slutet av 1800-

talet då inställningen ändrades drastiskt. Plötsligen förbjöds föräldrar att vistas hos sina barn 

på sjukhusen. Orsaken till detta förbud var den ökade incidensen av infektionssjukdomar, som 

ökade risken för barnadödlighet. Därför valde sjukvården att arbeta utifrån ett system baserat 

på renlighet, fasta rutiner och nästintill ingen kontakt med andra. Wood (2008) förklarar att 

under den här tiden såg familjer sjukhuset och hemmamiljön som två helt skilda världar och 

de två världarna diskuterades aldrig.  

 

Först så sent som på 1940-talet började olika beteenden hos barn studeras. Beteenden som 

kommit till följd av de långvariga sjukhusvistelserna i ensamhet. Först då såg 

sjukvårdspersonal och anhöriga allvarliga och långtgående effekter på barnen (Enskär & 

Månsson, 2008). Wood (2008) förklarar att utan familjens närvaro kunde barnen ofta utveckla 

nya personligheter och bli distanserade från den person de en gång var. Det var som att barnen 

flyttades in i en helt ny värld. Ingen hade tidigare forskat kring ämnet och frågan om 

föräldrarnas roll och delaktighet väcktes (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Enskär och 

Månsson (2008) beskriver att det under slutet av 1950-talet kom en rapport som blev 

vändpunkten för barnsjukvården. Den engelska psykiatrikern Bowlby hade fått i uppdrag att 

studera vilken betydelse separation av barn och föräldrar hade för barnens hälsa (Enskär & 

Månsson, 2008). Enskär och Månsson (2008) beskriver att rapporten som tillkom av Bowlbys 

studie lyfte fram att barn som separerades från sina föräldrar ofta kunde ha svårt för 

separationer senare i livet. Studien påvisade att barnen även kunde ha svårt att inleda 

ansvarsfulla relationer samt känna trygghet. Rapporten talade för familjers delaktighet i 

barnsjukvården. Som följd av Bowlbys forskning tillsattes en kommitté, Platt-kommittén 

(Enskär & Månsson, 2008). Det var Platt-kommittén som år 1959 gav ut nya 
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rekommendationer om hur barn ska vårdas på sjukhus. Föräldrar fick plötsligt delta i 

omvårdnaden igen. Dock förklarar författarna att detta fenomen inte nådde Sverige förrän i 

mitten av 1970-talet och så sent som år 1975 kom Socialstyrelsen ut med nya föreskrifter om 

vård av barn på sjukhus, SOU 1975:87. Denna föreskrift gav föräldrar rättigheten att närvara 

hos sitt sjuka barn på sjukhusen. Enskär och Månsson (2008) beskriver att de riktlinjer som 

rör vård av barn syftar till att tillvarata barns behov och rättigheter. Vidare under detta 

århundrande arbetades även barnkonventionen fram och den 20 november 1989 accepterades 

av den av FN:s generalförsamling (UNICEF Sverige, 2009). Barnkonventionens 

grundläggande principer i frågor gällande barn är; alla barn har lika värde, barnet bästa ska 

beaktas, alla barn har rätt till liv samt alla barn har rätt att säga sin mening och bli 

respekterade. I och med fördelarna av kunskapen om familjernas delaktighet, främst i 

barnsjukvården, har ökats har även en medvetenhet börjat synas runt om i hela världen 

(Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

 

Att leva som en familj när ett barn är sjukt 

I barnkonventionen definieras barn som människor under 18 år (UNICEF Sverige, 2009). På 

barnsjukhus i Sverige vårdas barn fram till den dagen de fyller 18 år (Regeringskansliet, 

2014). Vid ett barns sjukdom kan idag hela familjen tillbringa tid på sjukhuset. 

Sjukhusvistelserna kan komma att upplevas som mycket stressfyllda för samtliga 

familjemedlemmar (Månsson & Enskär, 2008). Helander (u.å) skriver om familjer som 

monogama familjer och polygama familjer. Han menar att det inte finns någon entydlig 

definition av ordet familj men att den monogama familjen kan benämnas som den klassiska 

kärnfamiljen. Den polygama familjen kan ha fler eller utomstående familjemedlemmar 

(Helander, u.å). Dock är det viktigt att ha i åtanke att familjer idag inte alltid är 

traditionsenliga kärnfamiljer (Shields et al., 2012). 

 

Det uppstår ofta en chock hos hela familjen när ett barns diagnos först meddelas (Bužgová & 

Páleníková, 2015). Många gånger befinner sig föräldrar och närstående i chock den första 

tiden, för att sedan behöva gå över till att acceptera och hantera situationen för vad den är. Att 

ha ett sjukt barn förändrar en hel livssituation för en familj och ofta kan det kännas som att 

sjukdomen tar över livet (Bužgová & Páleníková, 2015). Månsson och Enskär (2008) 

förklarar att även syskon många gånger kan känna sig övergivna, svikna eller uppleva att det 
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sjuka barnet tar föräldrarna ifrån dem. Sjukvårdspersonal kommer att spela en stor roll i denna 

familjekris och det är viktigt att visa en ökad förståelse för familjens nyfunna situation. 

Sjukvårdspersonalen behöver vara ett stöd så familjen kan klara av den nya situationen och 

orka med sjukhusvistelsen (Månsson & Enskär, 2008). Det har visats att familjerelationer 

förblir starka, trots den kamp familjer upplever när ett barn är sjukt. Det är dock viktigt att 

förstå den stress och de svårigheter en familj går igenom under den här tiden i livet 

(Laakkonen, Taskinen, Rönnholm, Holmberg & Sandberg, 2013). Johansson (2013) förklarar 

att denna stress kan uppstå ur flera olika komponenter. Det kan bero på föräldrarnas egna 

erfarenheter av vården men även deras oro över att deras barn inte ska uppföra sig under 

behandlingar. Det föreligger även en risk för att föräldrarna ska känna en oro över att behöva 

vara på två ställen samtidigt. Utanför sjukhuset lever de ett vardagsliv som också det berörs 

utav att ha ett sjukt barn (Johansson, 2013).  

 

Omvårdnad 

Det är svårt att ange en entydig begreppsförklaring till omvårdnad eftersom ämnet omvårdnad 

innefattar både teoretisk kunskap och praktiskt handlande (Wiklund, 2003). Författaren 

förklarar att begreppet innebär både mänsklig omsorg och sjuksköterskans professionella 

omvårdnadsarbete. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning redogör Socialstyrelsen (2005) 

för International Council of Nurses (ICN), sjuksköterskornas gemensamma etiska kod världen 

över. Den etiska koden har fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är; att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskor erhåller en 

skyldighet att följa dessa fyra grundprinciper (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad, som utgår 

från ett humanvetenskapligt perspektiv, lägger tonvikten på människors värdighet, 

okränkbarhet och synen på människan som unik (Wiklund, 2003). Socialstyrelsen (2005) 

redogör i kompetensbeskrivning för sjuksköterskor betydelsen av en värdegrund med 

humanistisk människosyn, där omsorg och respekt visas gentemot patienternas autonomi. 

Med en god människosyn ökar möjligheten att förstå människor och genomföra omvårdnad 

på en individnivå. För att kunna utföra en god omvårdnad som är anpassad för varje enskild 

människa behövs ett systematiskt arbetssätt menar Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand, 

(2013). Författarna anser att omvårdnadsprocessen är den modell som idag är mest etablerad 

och är den modell som även används internationellt. Ehnfors et al. (2013) beskriver att 

omvårdnadsprocessen utgår från fem faser (Figur 1) som används både i utbildning och i 
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klinisk praktik. Syftet med omvårdnadsprocessen är att få människor att ta mer ansvar för sin 

egenvård och skapa en mer personcentrerad vård (Ehnfors et al. 2013).     

 

 

 

Figur 1. Omvårdnadsprocessen. 

 

Faserna i processen är till för att hjälpa sjuksköterskor i det dagliga arbetet med patienterna 

beskriver Ehnfors et al. (2013). Författarna förklarar att modellen utgår från färdigheter i 

problemlösning och logisk tänkande på samma sätt som problem i andra situationer skulle 

lösas. Likväl beskriver författarna att sjuksköterskans nära samarbete med patient och 

närstående är avgörande för att modellen ska fungera optimalt. När modellen fungerar 

optimalt tas varje enskild patients behov tillvara på och förutsättningar skapas för 

sjukvårdspersonal där de kan få information av patientens behov av omvårdnad (Ehnfors et 

al., 2013). Det kan vara av stort värde att omvårdnaden utgår från patienternas egna 

perspektiv menar Dahlberg och Segesten (2010). Författarna anser att patienternas egna 

perspektiv även kan inkluderas av närstående, särskilt när det gäller barn och långvariga 

sjukdomstillstånd. 
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Familjefokuserad omvårdnad 

Inom hälso-sjukvården används idag begreppet familjefokuserad omvårdnad som innebär att 

hela familjen ses som vårdtagare och inte bara det enskilda sjuka barnet (Shields, Pratt & 

Hunter, 2006). Då målet med omvårdnad är att ge patienten en god och säker vård med 

förståelse för given information och optimal delaktighet, kräver det att sjuksköterskan arbetar 

med en helhetssyn (Socialstyrelsen, 2005). Det står beskrivet i kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor att arbetet med en helhetssyn innebär att, utifrån patienter och närståendes 

behov, föra deras talan samt tillvarata erfarenheter och kunskap för att kunna ge bästa möjliga 

omvårdnad. Vidare förklarar Corlett och Twycross (2006) att familjefokuserad omvårdnad 

handlar om att hjälpa familjerna att upprätthålla ett så normalt liv som möjligt trots att deras 

barn blivit sjukt. Författarna förklarar att sjukvårdspersonal genom respekt och stöd hjälper 

föräldrar att få mer kunskap om sitt barns sjukdom och ger dem mer inflytande i barnets vård.  

 

En av fördelarna med familjefokuserad omvårdnad förklarar Hallström och Elander (2007) är 

att när ett barn är sjukt spelar ofta familjen en stor roll och sjukdomen kommer att påverka 

hela familjens livsvärld, inte bara barnets. Vidare beskriver även Shields et al. (2006) 

fördelarna med att vården planeras kring hela familjen då familjernas medverkan underlättar 

samspelet mellan vårdpersonal och barnet. I Sverige finns det även lagar och riktlinjer som 

ger föräldrar rätt att vara delaktiga gällande sina minderåriga barn. I Föräldrabalken (FB, 

SOSFS 1949:381), kap. 6, 11§ står det att det är föräldrar som ansvarar för sina barns behov 

av god vård och har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor rörande barnets vård. 

Vidare underlättar familjens närvaro vårdandet eftersom att de har funnits där redan innan 

sjukhusvistelsen och att de kommer att vara närvarande även efteråt (Shields et al., 2012). 

Likaledes belyser Månsson och Enskär (2008) att familjens närvaro är extremt viktigt vid 

vårdandet av barn eftersom de känner barnen bäst och speglar trygghet. Däremot är en viktig 

aspekt att förhålla sig till att det inte alltid är föräldrarna som är barnets närmaste anhöriga. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att patientens närstående är den personen som 

patienten själv pekar ut och som själv accepterar att bli betraktad som närstående. Därför är 

det viktigt att alltid fråga barnet själv om vem och vilka hen ser som sin familj och närmaste 

anhöriga. 
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Calgarymodellen 

En av de mest etablerade modellerna när det kommer till familjefokuserad omvårdnad, är 

Calgarymodellen. Wright och Leahey (2009) förklarar att Calgarymodellen, Calgary Family 

Assessment Model (CFAM), används vid bedömning av familjer med fokus på interaktionen 

mellan familjemedlemmarna och inte på varje enskild individ. Modellen hjälper 

sjuksköterskor och familjer inom den familjefokuserade omvårdnaden att finna lösningar på 

problem, stötta när det behövs samt att ge kunskap och finna förståelse i en svår tid. CFAM 

utgår utifrån tre huvudkategorier; Strukturell bedömning, utvecklingsmässig bedömning och 

funktionell bedömning. Varje kategori innehåller flera underkategorier. Dessa kategorier 

presenteras av Wright och Leahey (2009) i ett träddiagram (Figur 2). Författarna menar att det 

är viktigt att endast inkludera de underkategorier som är mest lämpliga. Det handlar om att 

hitta en balans i arbetet. Wright och Leahey (2009) menar att för många valda kategorier kan 

leda till ett överväldigande av informationsmängd medan för få kan leda till en snedvriden 

bild av familjerelationen. Familjebedömningen bör tillämpas genom hela omvårdsprocessen. 

Wright och Leahey (2009) förklarar dock att all information inte behöver införskaffas vid 

första mötet med familjen. 

 

 

Figur 2. CFAM-modellen som träddiagram (Wright & Leahey, 2009, s.48) 
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Vid användande av CFAM är det av vikt att varje sjuksköterska ser till varje enskild familj 

och inte låter sina egna förväntningar på hur en familj skall fungera påverka familjens 

förändringsprocess, anser Wright och Leahey (2009). Det viktigaste är att familjen ska kunna 

uppleva sin nya situation som tillfredställande och att sjuksköterskan accepterar relationen 

mellan stabilitet och förändring. Det är alltid familjen som i slutändan styr sin egen förändring 

och dess förlopp. Att arbeta i enlighet med Calgarymodellen i den kliniska verksamheten 

innebär för sjuksköterskor att överväga dessa riktlinjer genom hela omvårdnadsprocessen; 

från det första till det sista samtalet med varje enskild familj. Kommunikationen sker i fyra 

steg, vilket gör denna modell till en guide i tillvägagångssätt vid vård av familjer, beskriver 

Wright och Leahey (2009). De fyra stegen grundar sig i att; engagera familjer, bedöma 

styrkor och problem, bedöma familjers möjlighet till delaktighet och avsluta med familjer på 

rätt sätt (Wright & Leahey, 2009). 

 

För att förstå Calgarymodellen behöver sjuksköterskan förstå träddiagrammets uppbyggnad. 

Wright och Leahey (2009) beskriver att trädet är uppbyggt i dimensioner. Längst till höger 

presenteras den mest detaljerade informationen om familjerna. Den viktigaste egenskapen för 

sjuksköterskan vid arbetet med CFAM är att kunna röra sig fram och tillbaka i diagrammet för 

att få en bild över den mest väsentliga informationen. Wright och Leahey (2009) beskriver 

diagrammet utifrån de tre huvudkategorierna. Strukturell bedömning är när familjer bedöms 

utifrån dess struktur. Familjernas bedömning sker ur tre aspekter; inre struktur, yttre struktur 

och kontext. Den inre strukturen beskriver kärnfamiljen samt familjesammansättningen och 

relationer mellan familjemedlemmarna. Den yttre strukturen inkluderar utökad familj, 

styvfamilj och släkt samt större system så som arbetsliv, barnomsorg och sociala medier. 

Kontexten beskriver livssituationer och bakgrund som är relevant för enskilda familjer, vilket 

kan handla om etnisk tillhörighet, religion och social grupp (Wright & Leahey, 2009). I den 

utvecklingsmässiga bedömningen används begreppen familjeutveckling och familjens 

livscykel. Familjeutveckling handlar om unika händelser som kan drabba en familj, både 

förutsägbara och oförutsägbara händelser, som exempelvis sjukdomsfall.  Wright och Leahey 

(2009) beskriver vidare att typiska händelser i en livscykel är kopplade till 

familjemedlemmarnas viktiga livshändelser, såsom barnafödande, giftermål och död. Utifrån 

livshändelser beskriver författarna vidare olika faser med tillhörande uppgifter och 

bindningar. En funktionell bedömning består av två dimensioner; en instrumentell och en 

expressiv. Den instrumentella omfattar rutinmässiga aktiviteter i det vardagliga livet som 
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speciellt påverkar familjer med hälsoproblem. Föräldrar och andra familjemedlemmar kan 

ofta anpassa sig så att de kan vara närvarande och hjälpa till med vardagen. Därefter följer den 

expressiva delen av bedömningen där sjukvårdspersonal mer djupgående observerar familjen 

för att få en uppfattning om hur de interagerar med varandra. Fokus ligger inte på enskilda 

individer, utan det som sker är en helhetsbedömning utav familjen. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Under 2000-talet har fokus inom barnsjukvården kommit att läggas på familjers delaktighet 

och vad samarbete mellan vårdpersonal och närstående har för funktioner. Inom den 

familjefokuserade omvårdnaden belyser vikten av att göra hela familjen delaktig i 

barnsjukvården. Att leva som en familj med ett sjukt barn kan leda till konsekvenser för hela 

familjen, som innebär nya omständigheter att anpassa sig efter. Det är inte alltid lätt att som 

familj ta egna initiativ till delaktighet. Trots att det finns rekommendationer från tidigare 

forskning inom familjefokuserad omvårdnad, råder det idag fortfarande tvivel om i vilken 

utsträckning familjen kan, vill och får delta. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet är att undersöka hur familjer och sjukvårdspersonal beskriver familjers delaktighet 

inom barnsjukvården i Norden. 



10 

METOD 

 

Design 

Denna studie är en allmän litteraturstudie med ett urval av vetenskapliga artiklar skrivna med 

kvalitativ metod. Friberg (2012b) förklarar att en litteraturstudie handlar om att skapa en 

översikt inom ett vårdvetenskapligt område. Vidare menar Friberg (2012a) att ha en grund i 

kvalitativ forskning för analys av litteratur går ut på ett ha ett mål att öka förståelsen för det 

valda fenomenet samt att sammanställa tidigare forskning till en ny helhet.  

 

Urval 

Följande inklusionskriterier för studien valdes; vetenskapliga artiklar med relevans för 

studiens syfte samt att de skulle komma från Norden. De skulle vara publicerade mellan år 

2005 och 2015, vara en kvalitativ ansats samt vara etiskt granskade och peer-reviewed. 

Artiklarna som valdes skulle även vara skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var 

följande; vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats, tidigare litteraturstudier samt artiklar 

gällande forskning utanför Norden. Vidare har studien ett urvalskriterium; att minst en artikel 

från varje nordiskt land ska inkluderas.  

 

Datainsamlingsmetod 

En strukturerad sökning av vetenskapliga artiklar ägde rum i två olika databasvärdar; EBSCO 

Discovery Service och SweMed+. Artikelsökningen inleddes genom flera sökningar av olika 

sökord, både med och utan trunkering samt i olika kombinationer för att skapa en 

övergripande inblick i området. Östlundh (2012) beskriver att trunkering(*) möjliggör en 

sökning som träffar på dokument som innehåller ordets alla böjningsformer. Genom denna 

metod presenteras själva konceptet av sökningen, oavsett grammatiskt ordform. Under 

sökprocessen lade författarna märke till att uteslutandet av olika databaser genererade bort 

många av de nordiska artiklarna. Av denna anledning använde sig författarna av en bred 

sökning i databasvärden EBSCO Discovery Service.  I EBSCO Discovery Service 

inkluderades samtliga databaser i två utav sökningarna. En av databaserna i EBSCO 

Discovery Service är Academic Search Elite, en databas med ett brett perspektiv vilken 
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publicerar vetenskapliga artiklar inom exempelvis samhällsvetenskap, humaniora och 

medicin. Academic Search Elite har publicerat flertalet nordiska artiklar och inkluderades av 

den anledningen i de två första sökningarna. I den tredje sökningen inkluderades endast 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) och MEDLINE, vilka är databaser 

som publicerar vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnadsvetenskap. Sökorden som 

slutligen användes i EBSCO Discovery Service blev; Family nursing OR Family centred care 

AND Child* i den första sökningen, Parent* Participat* AND Child* AND Qualitative AND 

Family health i den andra sökningen och slutligen Famil* Participat* AND Child* AND 

Qualitative i den tredje sökningen (Tabell 1). Ett av sökorden, Family Nursing, är en så kallad 

MeSH-term. Knutssön och Moberg (2015) beskriver att MeSH, kort för Medical Subject 

Headings, är en dynamisk ordförteckning som är relaterad till medicinsk terminologi och 

uppdateras årligen. MeSH-termer används vanligen vid artikelsökningar och underlättar 

sökning inom specifika områden och kategorisering av artiklarna. Författarna valde med 

avsikt MeSH-termen Family Nursing för ett bättre sökresultat i förhållande till studiens syfte. 

 

SweMed+ är en databas med artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområden som 

exempelvis; hälso- och sjukvård, medicin och omvårdnad. I SweMed+ blev de slutgiltiga 

sökningarna; Family nursing OR Family centred care AND Child* samt Child* AND 

Qualitative (Tabell 1). Även här användes MeSH-termen Family Nursing. Vidare valdes 

sökorden att bindas samman med de booleanska söktermerna AND och OR. Sökningar med 

booleanska söktermen AND är den allra vanligaste och styr databasens träffar till artiklar med 

samtliga valda sökord. Den booleanska söktermen OR används för att få träffar på det ena 

eller det andra sökordet när ett begrepp kan beskrivas med en eller flera synonymer 

(Östlundh, 2012). 
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Tabell 1. Sökmatris. Artiklar som rör familjers delaktighet i EBSCO Discovery Service och 

SweMed+. 

 

Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal läsa 

artiklar 

Inkluderande 

artiklar 

All 

providers 

2015-

06-04 

Family 

nursing 

OR Family 

centred 

care AND 

Child*   

 

Peer review, Date 

Published: 2005-

2015; Geography: 

Sweden, Finland, 

Norway, Denmark 

486 

(315) 

41 12 5 stycken 

 

Artiklarna:  

1, 2, 3, 5, 9  

CINAHL, 

MEDLINE 

2015-

06-05 

Parent* 

Participat* 

AND 

Child* 

AND 

Qualitative 

AND 

Family 

health 

Peer review, Date 

Published: 

20050101-

20151231; 

Language: English; 

Geography: Europe 

377 33 9 (varav 2 

dubbletter) 

4 stycken 

 

Artiklarna: 

3, 4, 5, 7 

All 

providers 

2015-

06-05 

Famil* 

Participat* 

AND 

Child* 

AND 

Qualitative 

Peer review, Date 

Published: 

20050101-

20151231; 

Language: English; 

Geography: 

Sweden, Finland, 

Norway, Denmark 

169 

(127) 

15 7 1 stycken 

 

Artiklarna: 

8 

SweMed+ 2015-

06-05 

Family 

nursing 

OR Family 

centred 

care AND 

Child* 

Peer review, Date 

Published: 2005-

2015; Language: 

English 

38 8 4 (varav 1 

dubblett) 

2 stycken 

 

Artiklarna: 

5, 6 

SweMed+ 2015-

06-05 

Child* 

AND 

Qualitative 

Peer review, Date 

Published: 2005-

2015; Language: 

English 

50 5 2 1 styck 

 

Artiklarna: 

10 

 

 

Initialt lästes samtliga titlar i sökningarna för att hitta potentiella abstract samt artiklar i sin 

helhet. I sökningarna i databasvärden EBSCO Discovery Service var antalet träffar från 

början generellt högre, dock ändrades detta under läsandets gång när databasen själv rensade 

ut de dubbletter som fanns. De artiklar som valdes ut att läsas i sin helhet var artiklar med 

titlar och abstract som verkade relatera till studiens syfte, medan artiklar som inte följde 

studiens inklusionskriterier exkluderades. Slutligen inkluderades fem artiklar från första 

sökningen, fyra från andra sökningen och endast en från tredje sökningen, till studiens 
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resultat. Sökningarna i SweMed+ gav träffar på 38 respektive 50 artiklar. Slutligen 

inkluderades två artiklar från den första sökningen och en från den andra sökningen. De titlar 

som exkluderades svarade inte på studiens syfte eller var artiklar som var skrivna på annat 

språk än engelska. Bland de tio vetenskapliga artiklar som presenteras i resultatet 

representeras minst en artikel från varje nordiskt land. För att skapa en översikt över samtliga 

artiklar och ursprungsland gjordes en litteraturmatris, där varje artikel presenteras för ett 

övergripande resultat (Bilaga 1).  

 

Dataanalys 

Friberg (2012b) menar att analysprocessen i en litteraturstudie skall utgå från tre steg. Första 

steget handlar om att få en känsla av vad de valda studierna handlar om. I steg två hittas 

likheter och skillnader i studiernas resultat. Slutligen innebär det tredje och sista steget att 

författarna sorterar likheterna och skillnaderna efter teman för att nå studiens huvudfokus 

(Friberg, 2012b).  

 

Samtliga funna artiklar kvalitetsgranskades med hjälp granskningsmallen för kvalitativ 

forskningsmetod av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU]. Artiklarna blev 

bedömda med hög eller medelhög kvalité. I litteraturmatrisen presenteras den 

kvalitetsgranskning valda artiklar har genomgått (Bilaga 1). Vidare lästes och granskades 

artiklarna av båda författarna till denna studie, för att få en uppfattning om innehåll och 

sammanhang. Därefter diskuterades innehållet i alla studier var för sig för att kontrollera att 

båda författare uppfattat studien och kontext på likartat sätt. För att få en tydligare överblick 

över artiklarnas kontext, färgkodades delar från syfte, metod samt resultat av båda författarna. 

Vidare ritades tankekartor som visade på samtliga studiers resultat samt likheter och 

skillnader. Detta för att författarna skulle få en skarp överblick. Tankekartorna utgick från 

mittpunkten i studiens syfte, familjers delaktighet. Vidare placerades de tio vetenskapliga 

artiklarnas kontext ut runt kärnan i figuren. Likheter och skillnader hos artiklar färgkodades 

för att få en överblick över vilka teman som skulle kunna bildas. Utifrån den kodning som 

blev, växte tre huvudteman fram; En livsvärld som vänds upp och ner, Att vårda en hel familj 

och Familjernas behov av stöd samt sex subteman; En ny livssituation, Familjens hälsa, Varje 

familj är unik, Livet innanför sjukhusets väggar, Socialt stöd och Stöd från vården (Tabell 2). 
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Tabell 2. Temamatris. Presentation av teman i resultatet. 

 

 
Huvudtema,  

Subtema 

 

Författare,  

År 

En livsvärld som vänds 

upp och ner 

 

o En ny livssituation 

o Familjens hälsa 

Att vårda en hel familj 

 

o Varje familj är unik 

o Livet innanför 

sjukhusets väggar 

Familjernas behov av 

stöd 

 

o Socialt stöd 

o Stöd från vården 

Bruce, E., Lilja, C., & 

Sundin, K. (2013) 
X X X 

Ekra, E. R., & 

Gjengedal, E. (2012) 
X X X 

Frisman, G-H., Eriksson, 

C., Pernehed, S., & 

Mörelius, E. (2012) 

X X X 

Hall, E.C. (2005) X X X 

Hopia, H., Paavilainen, 

E., & Åstedt-Kurki, P. 

(2005) 

X X X 

Konradsdottir, E., & 

Svavarsdottir, E. K. 

(2013) 

  X 

Larsen, H.B., Heilmann, 

C., Johansen, C., & 

Adamsen, L. (2011) 

 X X 

Wennick, A., & Huus, K. 

(2012) 
X X  

Ygge, B-M. (2007)  X X 

Ångström-Brännström, 

C., Dahlqvist, V., 

Strandberg, G., & 

Norberg, A. (2014) 

X X X 

 

Etiska aspekter 

Författarna har under datainsamlingen varit källkritiska och granskat varje artikel utifrån ett 

etiskt perspektiv. Artiklarna och studierna har granskats och övervägts noggrant då 

forskningen gäller patienter som är underåriga. Då engelska inte är författarnas modersmål 

blev det en utmaning att översätta vetenskapliga artiklar från engelska till svenska. Östlund 

(2012) talar om att det ibland kan uppstå problem vid översättning, då de flesta databaser är 

baserade på det engelska språket. Med detta i åtanke granskades artiklarna noga och i de fall 

där osäkerhet rådde, användes ett engelskt-svenskt lexikon.  

 

Som författare kan det vara svårt att förhålla sig till innehållet i vetenskapliga artiklar. Det är 

lätt att förvränga vad de vetenskapliga artiklarna presenterar i sina resultat, speciellt vid 

översättningar. I och med detta är författarna noga med att skilja på vad som presenteras i 
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artiklarnas resultat och sina egna åsikter. Vidare föreligger det även en risk för att författarna 

till denna studie endast valt vetenskapliga artiklar som stödjer den ursprungliga hypotesen, 

vilket kan leda till att studiens resultat blir vinklat.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras ur tre teman som rör familjers delaktighet i barnsjukvård (Figur 3).  

En livsvärld som vänds upp och ner beskriver familjens hälsa och den nya 

livssituationen som skapas när ett barn blir sjukt. Att vårda en hel familj visar på att varje 

familj är unik och hur sjukhusvistelserna kan komma att påverka hela familjer. Slutligen berör 

familjernas behov av stöd betydelsen av stöd från den utökade familjen, vänner och bekanta 

samt sjukvårdspersonal. 

 

Figur 3. Temaöversikt. 

 

 

En livsvärld som vänds upp och ner 

En ny livssituation. När ett barn drabbas av sjukdom känner sig föräldrar ofta chockade, 

rädda, ledsna och lider med sina barn. Föräldrarna söker efter information om den sjukdom 

barnet drabbats av samt information om varför deras barn blivit sjuka (Hall, 2005). En pappa 

till ett sjukt barn beskriver hur livet kan vändas upp och ner från en dag till en annan; 

”Though the members of our family are not concretely ill but when our child is ill, you know, 

it affects everything, absolutely everything” (Hopia, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005, s. 

192).  

Delaktighet i 
barnsjukvården

En livsvärld 
som vänds 
upp och ner

Att vårda en 
hel familj

Familjers 
behov av 

stöd
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Det har visat sig att ett barns sjukdom påverkar hela familjen och även familjens vardagsliv, 

beskriver Hopia, Paavilainen et al. (2005). Författarna förklarar att familjer behöver planera 

sina dagar i detalj och ofta flera dagar i förväg för att vardagslivet ska fungera. Dessutom 

behöver samtliga familjemedlemmar vara beredda på att vardagen snabbt kan förändras och 

att schemat inte varje gång är vattentätt (Hopia, Paavilainen et al., 2005). Mödrar beskriver 

många gånger att det kan vara stressfullt att få vardagslivet att gå ihop (Bruce, Lilja och 

Sundin, 2013). Vidare beskriver Bruce et al. (2013) i sin studie att mödrar menar att stressen i 

vardagen uppstår när de behöver stanna hemma från jobbet, vilket i sin tur leder till sämre 

ekonomi. Utöver detta skapas andra stressfaktorer och dåligt samvete över att inte ha tid med 

eventuella syskon till det sjuka barnet.  

 

Den nya livssituationen påverkar ofta även den utökade familjen, beskriver Frisman, 

Eriksson, Pernehed och Mörelius (2012) i deras studie om mor- och farmödrar. I studien 

beskriver mor- och farmödrarna sina känslor och upplevelser när ett barnbarn föds för tidigt 

och trots att de förstår allvaret i situationen vill de inte låta bli att vara lyckliga över att få ett 

barnbarn. När mor- och farmödrar hamnar i en situation där ett barnbarn blir sjukt kommer 

det att påverka deras livsvärld. Dock menar författarna till denna studie att mor- och 

farmödrarna istället, i första hand, intar en stöttande roll gentemot sina egna barn, barnbarnets 

föräldrar. 

 

Familjens hälsa. Första tiden efter att ett barn får en diagnos kan familjen tillfälligt förlora sin 

autonomi (Hopia, Paavilainen et al., 2005). Författarna menar att för föräldrar kan det vara 

svårt att acceptera att de inte längre styr sina egna liv utifrån sig själva och sin familj. Bruce et 

al., (2013) förklarar i sin studie att mödrar ägnar mycket av den vakna tiden åt att vara oroliga 

för det sjuka barnet och de resterande familjemedlemmarna. Mödrars liv påverkas av att ha 

sitt barn inlagd på sjukhus då de känner hopplöshet och oro när barnen är svaga och tuffa 

beslut kan behöva tas. Mödrarna menar vidare att de ofta känner sig otillräckliga när deras 

barn är sjuka och att de inte längre har möjlighet att ansvara för barnets grundläggande behov. 

Hela familjens liv kontrolleras plötsligt utav sjukhuset och sjukvårdspersonalen, oavsett hur 

svårt barnets tillstånd är (Hopia, Paavilainen et al., 2005). Hall (2005) förklarar att föräldrar 

lever i en värld mellan hopp och hopplöshet när deras barn är sjukt. Hoppet skapas när barnets 

tillstånd förbättras medan hopplösheten uppstår när tillståndet istället förvärras. Ångström-

Brännström, Dahlqvist, Strandberg och Norberg (2014) beskriver innebörden av att försöka 
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leva tillsammans som en hel familj trots ett barns insjuknande. Att få möjligheten att umgås 

och spendera tid med hela familjen i hemmet och leva vardagsliv så gott det går, inger 

trygghet och en känsla av hopp.  

 

I studien av Ekra och Gjengedal (2012) beskrivs det att barn känner sig bekväma och har 

lättare att anpassa sig efter sin nya livssituation när de aktivt får vara delaktiga i beslut som 

tas. Det beskrivs även att om barnet har bristande information om sitt eget tillstånd kan det 

skapa konflikter inom familjen (Bruce et al., 2013). Författarna menar att föräldrar begränsar 

barnen och sätter upp regler på grund av sjukdomen och att det då kan leda till att barnen tar 

avstånd från dem och konflikter uppstår.  

 

Att vårda en hel familj 

Varje familj är unik. Familjer skapar ofta sina egna coping-strategier för att orka med 

vardagen och med hjälp av en ihållande och aktiv positiv attityd kan de skydda sig själva från 

ångest och oroskänslor när de spenderar långa perioder på sjukhus (Hopia, Paavilainen et al., 

2005). Vidare menar författarna att genom att skapa en mental bild av hur framtiden kan 

komma att se ut håller föräldrarna hoppet uppe och kan blicka framåt. Däremot kan föräldrar 

reagera och hantera ett sjukt barn på olika sätt, förklarar Larsen, Heilmann, Johansen och 

Adamsen (2010). Författarna har valt att beskriva olika typer av föräldrar genom att dela upp 

dem i tre olika kategorier; the expertise minded parent, the dialogue-minded parent och the 

socially challenged parent. Den första typen, the expertise minded parent, kan beskrivas som 

de föräldrar vilka vill veta allt som sker runt omkring sina barn och anser att det är enormt 

viktigt att allt följs enligt riktlinjer samt förklaras in i minsta detalj. Den andra typen, the 

dialogue-minded parent, är de föräldrar som förväntar sig att omvårdnaden ska flyta på i 

enlighet med deras och barnets förväntningar. Dessa föräldrar är beredda att göra allt för att 

tillgodose sitt egna känslomässiga behov och barnets behov. Slutligen beskrivs den tredje 

typen, the socially challenged parent, som de föräldrar som inte har den kapacitet som krävs 

för att klara av att ta hand om sitt sjuka barn. Dessa föräldrar kommer att bli helt beroende av 

vårdens stöd och engagemang. Gemensamt för föräldrakategori ett och två är att de som öppet 

diskuterar barnets sjukdom, med vänner och andra runt omkring, känner att det hjälper dem 

att fortsätta vara starka och hantera sin situation (Hopia, Paavilainen et al., 2005). Vidare 

förklarar författarna att även humor kan vara en gemensam nämnare, en viktig del för både 
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familjerna och för barnen. Ett barn beskriver humor; ”In spite of the fact that I have cancer we 

have right to and we need to laugh to everyday happenings” (Hopia, Paavilainen et al., 2005, 

s. 192).  

 

Livet innanför sjukhusets väggar. När ett barn vårdas på sjukhus kan det bli svårt att leva som 

en hel familj (Wennick & Huus, 2012). Hall (2005) beskriver hur föräldrar känner att deras 

barn behöver ha dem vid sin sida under en sjukhusvistelse, speciellt då sjukhusmiljön är 

främmande och otäck. Vidare förklarar även Ångström-Brännström et al. (2014) hur modern i 

deras studie anser att det är viktigt att kunna stanna vid sitt barns sida under hela 

sjukhusvistelsen. Den trygghet som redan delas mellan de två, återfinns och skapas på nytt 

även i sjukhusmiljön. Likväl beskriver Ekra och Gjengedal (2012) hur barnen kan ta förgivet 

att deras föräldrar alltid ska vara vid deras sida och bortser från det liv föräldrarna har utanför 

sjukhuset. Föräldrar behöver vara närvarande på sjukhuset för att kunna skapa sig en 

förståelse om sitt barns sjukdom samt ställa frågor till sjukvårdspersonalen (Hall, 2005). 

Författaren beskriver att när sjukvårdspersonalen meddelar vad de gör och vad som händer 

med barnet, känner sig föräldrarna delaktiga, som en del i ett team. Ygge (2007) förklarar att 

de flesta föräldrar är ivriga att delta i sitt barns vård men att det dock finns undantag. 

Författaren menar att information kan ges på olika sätt av olika sjuksköterskor. Nyligen 

utexaminerade sjuksköterskor besitter inte den kunskap och erfarenhet av familjefokuserad 

barnsjukvård som en erfaren sjuksköterska erhåller. Därför menar Ygge (2007) att i vissa fall 

kan detta skapa problem för hur information kring delaktighet ges till familjer. Bruce et al. 

(2013) menar att den bristande informationen som ibland kan uppstå inom vården är det som 

påverkar mödrarna mest. Det har dock visat sig att det absolut bästa för barnet är att 

föräldrarna deltar i vården, detta av flera anledningar. Dels för att barn ofta är tryggast med 

sina föräldrar närvarande men också för att barnen samarbetar bättre vid behandlingar (Ygge, 

2007).   

 

Syskon till ett sjukt barn kan komma att uppleva tiden på sjukhuset med blandade känslor i 

takt med att hela familjens liv förändras (Wennick & Huus, 2012). Författarna beskriver att 

när en del av familjen tillbringar sin tid på sjukhuset kommer det friska syskonet behöva ta ett 

större ansvar för hemmet. Emellertid förklaras även den lycka som uppstår när hela familjen 

är samlad igen när det sjuka syskonet skrivs ut (Wennick & Huus, 2012). Även den utökade 

familjen kommer att påverkas när ett barn är på sjukhus. I studien av Frisman et al. (2012) 
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förklarar mor- och farmödrarna att sjukvårdsavdelningar ofta upplevs som hektiska men 

samtidigt som trygga, lugna och ibland helt fantastiska, som att avdelningen befinner sig i 

egen bubbla – ” It is a world of its own, completely self-contained. It was like an egg or 

something…” (Frisman et al., 2012, s. 3301). 

 

Familjers behov av stöd 

Socialt stöd. Släkt och bekanta spelar en stor roll i ett barns sjukdom och har ofta en förmåga 

att avlasta familjen och hjälpa till att bära den känslomässiga bördan. Detta genom att vara ett 

aktivt socialt stöd till familjen och bry sig om varje familjemedlem som en egen individ 

(Hopia, Paavilainen et al., 2005). Ångström-Brännström et al. (2014) menar att omtanke från 

vänner och bekanta kan bidra till att föräldrar känner sig bekväma och nöjda. Innebörden av 

att hålla kontakter med sina vänner trots en sjukhusvistelse är även viktigt för det sjuka barnet 

förklarar Ekra och Gjengedal (2012). Författarna beskriver även att barnen känner sig trygga 

när deras lärare, klasskompisar och vänner känner till deras sjukdomstillstånd.   

 

Ångström-Brännström et al. (2014) beskriver att modern i deras studie anser att stödet från 

den utökade familjen är oerhört viktigt för att livet utanför sjukhuset ska flyta på. Modern 

beskriver vidare att stödet från den utökade familjen är viktigt för att eventuella syskon ska få 

hjälp att fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt och för att vardagssysslorna i hemmet ska 

bli gjorda. Likväl beskriver mor- och farföräldrarna att de ser sin roll som stöttepelare åt sina 

barn när ett barnbarn är sjukt (Frisman et al., 2012). Vidare beskriver författarna att mor- och 

farmödrar sätter sina barns hälsa i första hand, barnbarn i andra hand och i sista hand sig 

själva. De menar att behovet av att vara en stöttepelare för dem innebär att hjälpa till med 

eventuella syskon och med familjernas vardagssysslor. Vidare menade mor- och farmödrarna 

att deras stöd är minst lika viktigt som sjukvårdspersonalens stöd till den drabbade familjen 

(Frisman et al., 2012). 

 

 

Stöd från vården. Mödrar till sjuka barn upplever stöd från vården i form av sympati och 

förtroende samt att de blir bemötta med respekt (Bruce et al., 2013). Författarna beskriver 

vidare att genom stöd från vården får mödrarna ett stärkt självförtroende. 

Sjukvårdspersonalens stöd ger föräldrarna möjligheten att vara delaktiga och bli involverade i 

vården av sitt sjuka barn. Att vara delaktig i vården är enligt mödrarna en av de viktigaste 
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faktorerna när barnet ligger på sjukhuset. Dock säger de att de inte vill ha det fulla 

mediciniska ansvaret för sitt barn och vill inte behöva vara ansvariga för att vårdandet håller 

god kvalité (Bruce et al., 2013). Föräldrarnas delaktighet kan även underlätta vårdandet för 

sjukvårdspersonalen eftersom föräldrarna tillbringar mycket tid med sina barn på sjukhuset 

och tillslut lär sig tyda och förstå teknisk utrustning (Hall, 2005). Således innebär föräldrarnas 

kunskap att de kan upptäcka abnormitet i vitala parametrar och då slå larm till 

sjukvårdspersonal. I studien av Ångström-Brännström et al. (2014) beskriver en sjuksköterska 

innebörden av att ha föräldrarna nära i vårdandet av ett sjukt barn. Sjuksköterskans förklarar 

vidare att föräldrarna kan vara till stor hjälp när barnet inte vill svara på frågor. 

 

När det handlar om stöd från vården förklarar mödrarna att det även är viktigt att 

sjukvårdspersonalen visar respekt och ger familjen egen tid (Bruce et al., 2013). Författarna 

beskriver även hur mödrarna ibland upplever att de måste få handskas med svår information i 

sin egen takt och unna sig själva en liten paus från sjukhuset. Ygge (2007) beskriver 

sjuksköterskors upplevelser av stöd till föräldrar. Författaren menar att föräldrar ofta har en 

tendens att beskylla sig själv för att deras barn har blivit sjukt. Sjuksköterskor upplever att rätt 

stöd kan ge trygga föräldrar och att detta i sin tur ger möjligheter att ge stöd åt sitt sjuka barn. 

Mödrarna känner denna trygghet när de har tillgång till kunskap och expertis från sjukvården 

(Bruce et al., 2013).  

 

Larsen et al. (2010) skriver om socialt utsatta familjer. Föräldrar som inte har den fysiska, 

mentala, känslosamma eller sociala kapaciteten att ta hand om ett sjukt barn behöver extra 

stöd från sjukvårdspersonalen. När barnet blir sjukt ökar behovet av grundläggande 

omvårdnadsåtgärder. Om föräldrarna dessutom får många tuffa besked på kort tid raseras 

livsvärlden till den grad att de kan bli inkompetenta till att ta hand om sitt barn och barnet blir 

istället en stressfaktor. Utan bra stöd från vården kan situationen leda till konflikter mellan 

föräldrar och sjukvårdspersonal. Detta för att föräldrarna själva inte kan manövrera sina 

känslor.  

 

Möjligheten att träffa andra föräldrar i liknande situationer leder till ett bättre välmående 

beskriver Bruce et al. (2013) . Författarna förklarar att mödrarna, i dessa situationer, känner 

sig förstådda på ett sätt som deras vänner och bekanta som inte är i liknande situationer kan 

förstå. Även föräldrars förståelse för sjukdomsprocessen ökar. En studie av Konradsdottir och 
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Svavarsdottir (2013) visar på ett ökat behov av stöd till föräldrar när ett barn är sjukt i 

diabetes typ 1. Författarna menar att föräldrar bör bli erbjudna att prata om sina känslor och 

uttrycka sin oro om sjukdomen. Med detta aktiva stöd från vården kan föräldrar stärkas och 

uppmuntras till att se positivt på sjukdomen och vardagen. Även Ångström-Brännström et al. 

(2014) beskriver innebörden för föräldrar att kunna prata med föräldrar i liknande situationer. 

Det skapas en relation mellan dessa föräldrar som ger trygghet och förståelse för varandras 

upplevda situationer som är svårt för utomstående att förstå. Att få möjligheten att prata med 

människor i liknande situationer som en själv, beskriver Wennick och Huus (2012) är viktigt 

även för syskon till ett sjukt barn. Barnen i deras studie önskar mer stöd från vården i form av 

utbildning för att få en bättre förståelse för deras syskons sjukdom. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syftet för den här studien var att med en allmän litteraturstudie ta reda på hur familjer och 

sjukvårdspersonal beskriver familjers delaktighet i barnsjukvården. I enlighet med Henricson 

(2012) är syftet med forskning att skapa en bättre förståelse för verkligheten. Eftersom 

avsikten med studien var att skapa en översikt inom ett specifikt vårdvetenskapligt område 

ansåg författarna att en litteraturstudie lämpade sig bäst för ämnet. Litteraturstudier anses som 

en lämplig design för studier där författarna vill skapa en översikt inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område menar Friberg (2012b). För att få en genomgripande översikt 

över det valda vårdvetenskapliga området inkluderades tio originalartiklar med kvalitativ 

design i denna studie. För att ta reda på familjers och sjukvårdspersonals erfarenhet av 

familjers delaktighet i barnsjukvård har studier med kvalitativ design valts. Detta för att 

forskning med kvalitativ design används för att beskriva människors levda erfarenheter av ett 

fenomen (Friberg 2012a). 

 

Under arbetsprocessen var författarna noga med att arbeta systematiskt. I valet av artiklar 

använde sig författarna av urvalskriterier samt väl valda sökord. Initialt gjordes en 

övergripande sökning, av båda författarna, där olika sökord i relation till studiens syfte 
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prövades. Wallengren och Henricson (2012) beskriver att genom att göra både en inledande 

och en egentlig litteratursökning stärks innehållsvaliditeten och en starkare relation skapas 

mellan författare och litteratur. Den slutliga artikelsökningen för den här studien resulterade i 

endast en kombinerad sökning i databasvärden EBSCO Discovery Service samt en jämförlig 

sökning i SweMed+. Dock är det av vikt att komma ihåg att författarna kan ha missat sökord 

som eventuellt kunde ha generaliserat ett annat sökresultat och som kan ha påverkat den här 

studiens slutgiltiga resultat. I urvalsprocessen har författarna till denna studie tillsammans läst 

samtliga rubriker samt abstract på utvalda artiklar. Vidare valdes artiklar som svarade på 

denna studies syfte att beskriva familjers delaktighet inom barnsjukvård i Norden av båda 

författarna tillsammans.  

 

Samtliga inkluderade artiklar i den här studien har varit skrivna på engelska. Då båda 

författarnas modersmål är svenska kan det föreligga en viss risk för att feltolkning kan uppstå. 

För att minimera denna risk lästes alla artiklarna igenom av båda författarnas och granskades 

noga. I vissa fall användes engelskt-svenskt lexikon där osäkerhet fanns. Wallengren och 

Henricson (2012) beskriver att risken för feltolkningar minskas med flera författare. 

Begränsades av studiens resultat gjordes med hjälp av tids- och geografisk begränsning. 

Genom att ha en tidsenlig begränsning inkluderar den här studien endast de senaste 

uppdateringarna inom området. Den geografiska begränsningen i den här studien innebar att 

endast artiklar från studier i Norden studerades. Detta för att skapa en mer etablerad kunskap 

över det valda vårdvetenskapliga området bland länder som ligger nära varandra och där 

vården antas se likartad ut. I och med denna begränsning var författarna noga med att se till 

att minst en artikel från varje nordiskt land inkluderades. Dock fanns skillnader av 

tillgängligheten av artiklar för de olika länderna. Sverige, Finland och Danmark hade ett 

generöst utbud av artiklar medan Norge och Island hade ett mer begränsat utbud. Genom att 

ha minst en artikel från varje nordiskt land kan resultatet bli överförbart inom de nordiska 

länderna.  

 

Det är av vikt att alltid ha kvalité i åtanke under skrivandet av ett examensarbete. Detta av den 

orsaken att ett examensarbete räknas som ett vetenskapligt dokument förklarar Wallengren & 

Henricson (2012). Under hela arbetsprocessen av den här litteraturstudien har författarna 

alltid haft betydelsen av kvalité i åtanke. Författarna ska ha kvalitén i åtanke innan, under och 

efter genomförandet av ett examensarbete (Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga artiklar 
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som inkluderades i den här studien genomgick en kvalitetsgranskning med hjälp av SBUs 

granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik. Att kvalitetsgranska artiklar ökar 

trovärdigheten i en litteraturstudie (Friberg, 2012b). De valda artiklarna i denna studie visade 

sig ha hög eller medelhög kvalité, vilket ledde till att ingen av artiklarna exkluderades ur 

kvalitetssynpunkt.  

 

Under analysarbetet har författarna i största möjliga mån analyserat insamlad data på ett 

objektivt sätt. Dock kan inte författarnas förförståelse uteslutas i analysen. Detta eftersom 

författarnas personliga historia kan ha en inverkan vid tolkning av insamlad data, beskriver 

Graneheim och Lundman (2004). Båda författarna till denna studie har tidigare varit placerade 

på pediatriska avdelningar under högskolans verksamhetsförlagda utbildningar. En av 

författarna har även en anställning på en barnklinik. De tidigare placeringarna samt den ena 

författarens anställning väckte författarnas intresse för ämnet och innebär viss förförståelse för 

ämnet. En viss förförståelse är nödvändig för att analysarbetet med kategorisering av teman 

ska överensstämma med textens innehåll och för att öka studiens trovärdighet. Vidare 

diskuteras även god vetenskaplig kvalité av forskningsarbeten med kvalitativ design med 

hjälp av paraply-begreppet trustworthiness, som omfattar begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Även Graneheim och 

Lundman (2004) belyser fördelarna av att inom kvalitativ forskning kvalitetssäkra data genom 

användning av dessa begrepp. 

 

Under analysprocessen använde författarna förförståelsen för att tillsammans få fram 

passande teman för studien. Under kategorisering av teman arbetade författarna tillsammans 

med att hitta likheter och skillnader i de valda artiklarna vilket som ledde till de teman som 

presenterats i studiens resultat. Att det under hela arbetsprocessen varit två författare som 

studerat all text stärker innehållsvaliditeten och genom beskrivning av tillvägagångssättet 

stärks även tillförlitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Vidare beskriver Wallengren 

och Henricson (2012) att trovärdigheten för examensarbeten ökar när möjlighet till 

grupphandledning finns och där både lärare och andra studenter läser samt kvalitetsgranskar 

arbetet regelbundet. Under litteraturstudiens gång har författarna haft tillgång till regelbundna 

grupphandledningar som skett i sällskap av lärare och andra studenter.  
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Resultatdiskussion 

I bakgrunden till denna studie beskriver Månsson och Enskär (2008) att det absolut viktigaste 

för familjer med sjuka barn är att de får möjlighet att känna någon slags trygghet i 

sjukhusmiljön. I denna studies resultat visades att socialt stöd och stöd från vårdpersonal 

underlättar en familjs nya livssituation markant. Stöd har visat sig vara den mest betydande 

faktorn inom familjefokuserad omvårdnad då olika former av stöd omnämns i samtliga 

vetenskapliga artiklar i studiens resultat. Det stöds även av Coyne et al. (2011) som visar att 

föräldrar har ett behov av att få bli delaktiga i sitt barns vård. Att det är naturligt att delta och 

samarbeta med personalen vid sjukdom hos barnet bekräftats även av Power & Frank (2008). 

Den familjefokuserade omvårdnaden innebär att familjer och sjuksköterskor bildar allianser 

och koalitioner i enlighet med den expressiva delen av den funktionella bedömning som 

beskrivs i CFAM (Wright & Leahey, 2009). Wright och Leahey (2009) beskriver allianser 

och koalitioner, som en av underkategorierna, där balansen i relationen mellan familjer och 

sjuksköterskor analyseras. I vårdandet av ett sjukt barn skapar sjukvårdspersonal en relation 

till familjerna. När sjukvårdspersonal ger föräldrar en möjlighet att delta i vårdandet känner 

föräldrarna uppskattning samt trygghet i den nya livssituationen (Månsson & Enskär, 2008). 

Detta leder i sin tur till att sjukvårdspersonal får en betydande roll för dessa familjer. Vidare 

beskrivs det i studiens resultat att föräldrars delaktighet i barnets vård ger dem en känsla av att 

vara en del av ett team. Föräldrars och familjers delaktighet i sitt barn vård är en av de 

viktigaste byggstenarna inom barnsjukvården. Detta stöds av Power och Frank (2008) som 

menar att föräldrar själva tycker att deras närvaro och engagemang i sitt barns vård är 

fördelaktigt både för de själva och sin familj men också för sjukvårdspersonal. Det är genom 

team-känslan mellan familjer och sjukvårdspersonal som allianser skapas för en bättre 

familjefokuserad omvårdnad i enlighet med CFAM.  

 

Många sjuksköterskor idag anser att stödet till familjer och viljan att göra de delaktiga i 

omvården är en naturlig del av omhändertagandet av ett sjukt barn (Coyne, O’Neil, Murphy, 

Costello & O’Shea, 2011). I resultatet för denna studie bekräftas sjukvårdspersonalens 

centrala roll i omvårdnaden. Sjukvårdspersonal har som uppgift att se till familjens behov och 

tillgodose föräldrar kommunikativt för att de ska kunna känna en trygghet. Med hjälp av att 

bedöma de kommunikativa delarna i familjebedömningen i enlighet med CFAM får 

sjuksköterskor en bättre förståelse för familjestrukturen hos varje enskild familj (Wright & 

Leahey, 2009). Wright och Leahey (2009) anser att sjuksköterskan bör vara observant på den 
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verbala, icke-verbala samt den känslomässiga kommunikationen för att skapa en bättre 

förståelse hur familjemedlemmarna integrerar med varandra. Sjuksköterskans roll blir oerhört 

viktig i den familjefokuserade omvården eftersom de spenderar större delen av sin arbetstid 

tillsammans med det sjuka barnet och familjen (Panicker, 2013). Wright och Leahey (2009) 

förklarar att i den kliniska verksamheten är det viktigt för sjukvårdspersonal att utforska 

intresse och engagemang för stöd från större system. Författarna förklarar att användandet av 

större system ingår i den strukturella aspekten i CFAM, där större system kan innefatta 

grupper för speciella fysiska eller psykiska behov. Vidare presenteras det i den här studiens 

resultat att stöd från vården innebär mer än just delaktighet i omvårdnad. Stöd har även visats 

tydligt genom att skapa stödgrupper där familjer får privilegiet att möta andra föräldrar och 

familjer i liknande situationer anser Hallström och Elander (2007). Författarna beskriver att 

det kan ge fortsatt stöd och även styrka att fortsätta framåt i krävande och tuffa situationer 

med det sjuka barnet. Däremot handlar det inte bara om stöd från sjukvårdspersonal, utan 

även från flera andra håll. Laakkonen et al. (2013) menar att stöd även kan komma från 

familj, släkt och vänner. Vidare menar författarna att det behövs ett starkt socialt stöd från 

närstående familj för att kunna upprätthålla en god relation inom familjen samt ett 

välfungerande socialt vardagsliv. De rutinmässiga aktiviteterna i det dagliga livet omfattas i 

den instrumentella funktionen i den funktionella bedömningen i CFAM (Wright & Leahey, 

2009). Författarna menar att för familjer där en familjemedlem är sjuk blir dessa aktiviteter 

mer betydelsefulla då andra familjemedlemmar kan bli tvungna att anpassa sina liv för att den 

sjuka individen ska må så bra som möjligt.  

 

Ett av de tre teman i studiens resultat belyser varje familj som unik, och innebörden av att 

sjukvårdspersonal ska ha förståelse för att familjer kan variera. Detta för att kunna vårda 

patienter i enlighet med de fyra grundprinciperna för sjuksköterskor som presenteras i 

bakgrunden för den här studien. Detta stöds av Panicker (2013) som beskriver att det är 

viktigt att tänka på att varje förälder är unik och att alla föräldrar har olika coping-strategier. 

Likväl anser författaren att det är viktigt för sjuksköterskor att ha förståelse för dessa. I 

CFAM beskriver Wright och Leahey (2009) att en aspekt att förhålla sig till är den 

strukturella aspekten som innebär att se varje familj som unik med hjälp av att bedöma 

familjen efter den inre strukturen. Genom att se familjer utifrån den inre strukturen skapas en 

bättre bild av varje enskild familjesammansättning och familjers unika relationer. Vidare 

behöver sjukvårdspersonal känna till betydelsen av att bedöma familjer utifrån den inre 
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strukturen, för att kunna möta varje familj som unik och vidare kunna hantera alla olika typer 

av familjer. Den här studiens resultat illustrerar tre olika typer av föräldrar som alla har olika 

tillvägagångssätt i hantering av sitt sjuka barns vård och i sin tur kräver olika mycket stöd från 

vården. En av föräldrakategorierna diskuteras även av Coyne (2008), som menar att det finns 

föräldrar som ställer mycket frågor och som kan upplevas som ”för mycket”, enligt 

sjukvårdspersonalen, vilket kan skapa osäkerhet hos personalen. Vidare beskriver också 

Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) att det finns föräldrar som har olika 

svårt att ta in information angående sitt sjuka barn. Författarna menar att vissa vill veta allting 

som händer medan andra har svårare att ta in tuff information och hellre väljer bort eller 

skjuter upp informationen. Resultatet i den här studien belyser innebörden av att 

sjukvårdspersonal har förståelse för skillnader som kan finnas hos olika familjer och känna av 

vad varje familj orkar, vill och kan klara av själva. Det stöds av Coyne (2008) som anser att 

det är oerhört viktigt att sjukvårdspersonal möter föräldrar med ett öppet sinne och ger dem 

möjlighet att utföra omvårdnaden i den utsträckning de kan och vill. Likväl menar författaren 

att det även är viktigt att sjukvårdspersonal vågar uppmuntra föräldrar till att ta korta pauser 

från vårdavdelningen för att orka med långa dagar på sjukhuset.  

 

Resultatet i studien visar att när ett barn blir sjukt påverkas hela familjen. Det är vanligt att 

familjemedlemmar känner en stress över den nya situationen. Detta stöds av Meiers och 

Tomlinson (2003) som beskriver hur det är att leva med ett sjukt barn vilket kan leda till att 

dagligen leva i oro över sitt sjuka barn. Vidare presenteras det i studiens resultat att ibland 

påverkas även släkt och vänner runt omkring. Detta stöds av Coffey (2006) som beskriver att 

ett barns sjukdom inte bara påverkar föräldrarna utan hela familjen och där även inkluderar 

den utökade familjen. Författaren beskriver att syskon till ett sjukt barn ofta påverkas när 

föräldrarna måste ta ett stort ansvar för det sjuka barnet. För att förstå den förändring som sker 

inom en familjestruktur kan en förståelse för varje enskild familjs familjeutveckling föras i 

enlighet med den utvecklingsmässiga kategorin i CFAM (Wright & Leahey, 2009). 

Författarna beskriver att med denna kunskap kan sjuksköterskor få bättre förståelse för de 

faser en familj går igenom under sin framväxt. Det beskrivs att familjemedlemmar inte alltid 

hanterar faserna på likartat sätt. Med stöd av Hallström och Elander (2007) beskrivs det att 

inom en familj med ett sjukt barn kan det komma att sättas press på alla familjemedlemmars 

liv. Vidare visar den här studiens resultat att vardagslivet kan vara svårt att få ihop då en 

förälder ständigt befinner sig på sjukhuset tillsammans med det sjuka barnet. Föräldrarna kan 
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ha svårt att acceptera det faktum att de nu är bundna till vården och att det är sjukvårdpersonal 

som styr det vardagliga livet och allt som hör till, bekräftar Hopia, Tomlinson, et al. (2005). 

Författarna menar att många föräldrar och familjer är vana att planera sina dagar och veckor i 

förväg men när ett barn hastigt insjuknar vänds livet upp och ner. Att få information från 

sjukvårdspersonal underlättar möjligheten för föräldrar att kunna slappna av, förklarar 

Hallström och Elander (2007). Månsson och Enskär (2008) menar att trygga föräldrar kan ge 

trygghet till sitt eller sina sjuka barn. 

 

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie har visat på flera fördelar av familjers delaktighet i 

barnsjukvården, både utifrån familjernas och ur sjukvårdspersonalens perspektiv. Inga tydliga 

skillnader inom delaktighet påvisades. Dock talar studien för att varje familj är unik och att 

den utökade familjen många gånger har en betydande roll. Stöd har visat sig vara en av de 

viktigaste byggstenarna för att förstärka familjers delaktighet. Det sociala stödet ger 

familjerna ork för att gå igenom sin nya livssituation, medan stöd från vården bidrar till att 

föräldrarna vågar finnas till för sina barn på samma sätt som i hemmet. För att 

sjukvårdspersonal ska kunna ge rätt stöd hjälper det att känna till Calgarymodellen och hur 

den bör appliceras i omvårdnadsprocessen. Med ett tätt samarbete mellan familjer och 

sjukvårdspersonal ökar välmående hos samtliga parter. Vidare har den här studiens resultat 

visat att sjukvårdspersonal ser många fördelar med att göra familjerna delaktiga inom 

barnsjukvården. Det har visat sig att en familjefokuserad omvårdnad, där familjer och 

sjukvårdspersonal jobbar jämsides, leder till bättre barnsjukvård. Wright och Leahey (2009) 

menar att det inte längre är en fråga om familjen ska vara delaktig; det är en fråga om hur 

sjukvårdspersonal ska kunna göra familjen delaktiga i barnsjukvården. 
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Klinisk betydelse 

Studien förväntas fungera som en vägledning för hur det studerade fenomenet ska hanteras i 

dagens vårdarbete och sjuksköterskors yrkesutövande. Det är viktigt att föräldrar blir väl 

bemötta och delges information om sitt sjuka barn för att ge dem en känsla av kontroll och 

välmående. Det har visat sig att stöd har en betydande inverkan i barnsjukvården och att det är 

av vikt att skapa en medvetenhet kring hur stödet kan ses som ett verktyg för familjers 

delaktighet. Sjukvårdspersonal måste ge information till familjer om delaktighet samt se till 

att de bjuder in familjerna till att bli engagerade och delaktiga i sitt barns vård genom att göra 

familjen delaktig genom hela omvårdnadsprocessen. Av sjukvårdspersonal är det 

sjuksköterskor som är den profession som har det överordnade omvårdnadsansvaret och det 

huvudsakliga ansvaret för kontakt med familjer. Den här studien har störst klinisk betydelse 

för sjuksköterskans yrkesutövande inom barnsjukvård. Redan under 

sjuksköterskeutbildningen bör tonvikt läggas på hur stöd från vården leder till en trygg miljö 

för både barnet, dess familj och sjukvårdspersonal. 

 

 

Förslag på vidare forskning 

För att vidareutveckla forskningsfrågan skulle en utveckling kring olika konstellationer av 

familjer kunna undersökas. I litteraturstudien visades mestadels resultat gällande 

traditionsenliga kärnfamiljer och med störst fokus på mödrar. Genom att utveckla 

forskningsfrågan skulle eventuella skillnader kunna presenteras för olika typer av familjer. I 

denna litteraturstudie presenteras det att stöd är oerhört viktigt för familjer och att 

sjukvårdspersonal har en viktig roll i den familjefokuserade omvårdnaden. Däremot väcktes 

en undran ifall skillnaden av familjers delaktighet kan skilja sig beroende på hur 

familjeuppsättningen ser ut. Om ett barn tillhör familjer där föräldrarna finns på olika håll och 

är inkluderad i en bonusfamilj eller har andra förutsättningar än den traditionsenliga 

kärnfamiljen, kan det leda till skillnader i den familjefokuserade omvårdnaden och även 

skillnader i behov av stöd.  
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Författarnas insatser 

Författarna i denna litteraturstudie har arbetat gemensamt under hela arbetsprocessen för att 

komma fram till studiens resultat. Under skrivandets gång har författarna lärt känna varandras 

styrkor och svagheter i skrivandet vilket har lett till att de har lyft fram varandras styrkor för 

att optimera arbetsprocessen. Mestadels av tiden har författarna skrivit tillsammans för att 

sammansätta texten men viss inläsning har skett på olika håll för att skapa sig egna förståelser 

som sedan diskuterats gemensamt för att skapa en bättre förståelse. Författarna är eniga om att 

tidsplan har följts och att arbetet med litteraturstudien har fördelats lika.    
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