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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vård av barn inneliggande på sjukhus med olika sjukdomstillstånd är en stor 

utmaning, främst för sjuksköterskor som utförde arbetsuppgifter samt förklarade 

tillvägagångssättet på ett pedagogiskt sätt, så att både barn och föräldrar kände sig trygga, och 

upplevde ett gott bemötande. Många gånger när ett barn vårdas på sjukhus har de ofta hela, eller 

delar utav sin familj på plats också som har ett stort behov av att dela sina tankar, funderingar och 

oro med sjuksköterskan. Detta gör att sjuksköterskor har en betydelsefull roll som vårdgivare då 

de både ska behandla barnet, och bemöta både det och familjen på ett så tillfredsställande sätt 

som möjligt. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta familjecentrerat i relation till barn 

inlagda på sjukhus. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med tematisk dataanalysmetod, där resultatet grundar sig 

på 11 vetenskapliga artiklar. 

Huvudresultat: Sjuksköterskor upplevde många utmaningar vid vård av barn, där föräldrarnas 

roll hade stor betydelse. I sin yrkesroll tog sjuksköterskan hänsyn till föräldrarnas förmåga och 

vilja att vara delaktiga, men respekterade även deras rädslor för att bemöta dessa på ett 

tillmötesgående sätt. Även föräldrarna skulle respektera sjuksköterskan, men om det uppstod 

etiska dilemman mellan dessa parter skulle sjuksköterskan göra sitt yttersta för att barnets vård 

inte skulle påverkas negativt om miljön upplevdes negativ. 

Slutsats: Genom att sammanfatta flera olika sjuksköterskors erfarenheter av familjecentrerad 

vård och de utmaningar som kan förekomma ökar det förutsättningarna för att kunna förbättra 

de brister som uppmärksammats. Betydelsen av att visa varandra respekt, vara lyhörd och ta del 

av varandras kompetens, men också var och ens utmaningar har uppmärksammats och kan leda 

till ett bättre bemötande, och sjuksköterskans möjligheter att ge god, individanpassad vård ökar. 
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Abstract 

 

Background: Caring for children in hospitals with different medical conditions is a major 

challenge, especially for nurses who performed tasks and explained the approach in an 

educational way, so that both children and parents felt safe, and experienced a good response. 

Many times when a child is being cared for in a hospital, they often have the whole, or share of 

their family on site also who has a great need to share their thoughts and concerns with the nurse. 

This means that nurses have an important role as caregiver when they both have to treat the child, 

and treat both it and the family in the most satisfactory way as possible. 

 

Purpose: To describe nurses' experiences of working family-centered in relation to children 

admitted to hospitals. 

 

Method: A descriptive literature study with thematic data analysis method, where the result is 

based on 11 scientific articles. 

 

Main result: Nurses experienced many challenges in caring for children, where the role of 

parents was of great importance. In her professional role, the nurse took into account the parents' 

ability and willingness to be involved, but also respected their fears for responding in a 

satisfactory manner. The parents would also respect the nurse, but if there was an ethical dilemma 

between these parties, the nurse would do her utmost to ensure that the child's care would not be 

negatively affected if the environment was experienced negatively. 

 

Conclusion: By summarizing several nurses ' experiences of family-centered care and the 

challenges that may occur, this increases the conditions for improving the shortcomings that have 

been highlighted. The importance of showing each other respect, being responsive and taking part 

of each other's skills, but also each of the challenges has attracted attention and can lead to a 

better treatment, and the nurse's ability to provide good, individualized care increases. 
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1. Introduktion och bakgrund  

 

Uppskattningsvis blir omkring 15 500 barn vårdade på sjukhus inom slutenvården, och 140 000 

kontaktar öppenvården årligen i Sverige. Den vanligaste orsaken till att barn får kontakt med 

sjukvården är på grund av olycksfall som i 80 procent av fallen sker på barnets fritid 

(Socialstyrelsen 2016). 

Barnens vårdnadshavare har ett stort ansvar när det gäller viktiga frågor och beslut gällande 

sjukvården (Regeringen 2015). Vårdnadshavaren får aldrig neka barnet livräddning, ta bort 

uppgifter i barnets journal eller ge barnet behandling som strider mot vetenskap. Som 

vårdnadshavare är det viktigt att ge barnet tröst före och efter svåra situationer, man har rätt att 

säga ifrån till vårdpersonal om de vill att man ska medverka i påfrestande situationer som 

exempelvis vid provtagning. När ett barn vårdas på sjukhus har vårdnadshavaren rätt att sova 

över tillsammans med barnet, och få ta del av deras riktlinjer samt visning av avdelningen. 

Sjukvårdspersonalen arbetar alltid efter barnets bästa och deras rätt till god vård, ibland får 

sjukvården bestämma med hjälp av socialstyrelsen om det är så att barnets vårdnadshavare inte är 

överens (1177 Vårdguiden, 2016). 

Ju äldre barnet är och beroende på dennes mognad ska man dock ta hänsyn till barnets egen vilja 

och åsikter. Barnkonventionen antyder att barn är alla de människor som är under 18 år, och alla 

ska ha samma rättigheter till lika goda vård. Inom sjukvården måste personalen alltid arbeta och 

se till barnets bästa i samråd med deras vårdnadshavare då de inte alltid kan föra sin egen talan 

(Unicef Sverige 2019). 

  

1.1 Familjecentrerad vård 

Svensk Sjuksköterskeförening (2015) skriver att en familj kan vara en grupp människor som 

själva anser sig höra ihop oavsett om de är biologiskt släkt med varandra eller inte. Benzein, 

Hagberg & Saveman (2013) beskriver att familjefokuserad omvårdnad är ett begrepp där både 

patienten och familjen kan påverka varandra såväl positivt som negativt, utifrån olika faktorer 

och syn på saker och ting. Två undergrupper inom familjefokuserad omvårdnad är 

familjecentrerad vård där alla familjemedlemmar inkluderas i vården och ses som en helhet, 

genom en dialog med sjuksköterskan. Den andra är den familjerelaterade omvårdnaden vilket 

innebär att antingen patienten eller familjemedlemmarna får stå i fokus och vara delaktiga, eller 

vara i bakgrunden beroende på hur sjuksköterskan upplever situationen. Det är sjuksköterskans 

uppgift att avgöra vem som får stå i centrum medan dom övriga utgör kontext  
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Vårdpersonalen ska alltid ta hänsyn till, och fokusera på familjens betydelse för patienten. I en 

studie intervjuades föräldrar till barn inlagda på sjukhus. Frågorna baserades på positiva och 

negativa aspekter i förhållandet mellan förälder och sjuksköterska. Det som ligger till stor vikt för 

en god kommunikation är en öppen dialog mellan familjen och sjuksköterskor, och att det sker en 

ömsesidig respekt och förståelse för varandras kunskap (Giambra, Sabourin, Broome & Buelow 

2013). 

 

I en annan studie har de kunnat se ett bättre resultat utav vården när patienten och dennes familj 

involveras i vårdplanen och de moment som ska utföras. Om man gör dem delaktiga blir det 

lättare att se vad patienten har för svårigheter och möjligheter inom vårdprocessen. Detta leder i 

sin tur till ett starkare band mellan familjen och vårdpersonalen, och en tryggare miljö uppstår 

(Palokas, Northington, Wilkerson & Boss 2014).  

 

1.2 Familjens erfarenheter 

Hos föräldrar till barn i de lägre åldrarna kan man ofta se ett medlidande då barnen ofta inte kan 

uttrycka sin smärta, oro, sina funderingar och heller inte förstå vad det är som sker. På ett 

amerikanskt sjukhus har de tillämpat Jean Watsons teori där de utifrån 10 olika punkter arbetar 

för att få en bättre relation mellan barnet och dennes familj (Rodrigues dos Santos, Szylit Bousso, 

Vendramim, Freire, Baliza, Misko & Silva 2014).  

På ytterligare ett sjukhus i Nya Zeeland intervjuade de nio familjer för att ta del av deras 

upplevelse utav vården, där de kunde utläsa att barns och föräldrars erfarenheter av den 

familjecentrerade vården kunde upplevas olika dem emellan (Rasmussen, Water & Dickinson 

2017). Vårdpersonalen vill ha individanpassad vård med centralt fokus på sinnet, kroppen och 

själen hos patienten. Om patienten, familjen och vårdpersonalen är lyhörda för varandra och har 

förståelse för vården kan man lättare minska det glapp som finns mellan praktik och teori. Detta 

genom att ta reda på vad vård innebär för var och en, så att man kan uppfylla barnets och 

familjens individuella behov (Rodrigues dos Santos et al. 2014; Rasmussen, Water & Dickinson 

2017).  

 

I studien av Marcinowicz, Abramowicz, Zarzycka, Abramowicz & Konstantynowicz (2014) 

beskrev de hur sjuksköterskor valde ut fem teman som var relevanta för deras yrkesroll, vilket var 

sjuksköterskors- kvalitéer, muntliga beteende, tonfall, samt sjukhusets faciliteter och föräldrarnas 

förväntningar av sjuksköterskorna. Dessa teman fick sedan inlagda barn och deras föräldrar 

diskutera och utvärdera, för att sjuksköterskorna sedan skulle kunna ta del av resultatet för att 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882596313001085#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088259631400325X#!
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1367493514551313?journalCode=chca
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kunna göra förbättringar. Genom att sjuksköterskor får ökad förståelse och kunskap kring hur de 

upplevs i sin yrkesroll blir det lättare för dessa att bemöta familjen på ett respektfullt sätt vilket 

sprider lugn och trygghet till det sjuka barnet de anhöriga.  

Författarna kan med hjälp av denna studie få en djupare förståelse av barn och föräldrars 

erfarenheter av den slutna vården. De som arbetar kring barn, som sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal bör tillsammans med familjen ta del av varandras kunskaper och styrkor vid vård av 

barn för att tillsammans bidra till en god miljö och ett ökat, positivt välbefinnande. 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan i sin roll ger barnen och deras föräldrar ett bra bemötande så 

de får en bra upplevelse av vården. Marcinowicz et. al. (2014) har forskat hur vården kan 

förbättras genom att ta in föräldrars och barns upplevelser.  

I sin yrkesroll ska sjuksköterskan respektera patientens integritet och autonomi, samt utforma en 

individuellt anpassad vård utifrån patientens behov så att både patienten och eventuella anhöriga 

känner sig delaktiga, och har förståelse för vad som sker. Detta gör att sjuksköterskan hela tiden 

jobbar efter ett etiskt förhållningssätt, och upprätthåller omvårdnadens värdegrund (ICN 2017).  

I och med att sjuksköterskan delger sin egen kompetens, samt tar del av de anhörigas kompetens 

och visar respekt och lyhördhet för deras tankar och funderingar så kan det bidra till utveckling 

av den evidensbaserade vården, och ökad öppen dialog mellan alla inblandade parter. I synnerhet 

vid vård av barn blir vårdpersonalen successivt experter på att bemöta barn i alla åldrar, och även 

deras oroliga familjer. De kan med tiden lära sig vilka metoder och tillvägagångssätt som 

evidens-mässigt fungerar bäst beroende på ålder och situation, och vid motgångar kan de prova 

nya metoder för att hela tiden sträva efter ett så bra vårdtillfälle som möjligt för patienten (ICN 

2017; Marcinowicz et. al. 2014). 

 

När ett barn är inlagt på sjukhus påverkas inte bara barnet, därför är det viktigt att se hela 

familjen och även få ta del av deras upplevelser. Det är viktigt att de som arbetar med barn och 

deras familjer ger ett gott bemötande och omhändertagande, vilket i sin tur leder till ett ökat, 

positivt välbefinnande och att alla inblandade tar del av varandras kunskaper och styrkor för att 

tillsammans bidra till en god miljö (Svensk Sjuksköterskeförening 2015). 

Från 1860-talet blev miljön allt mer uppmärksammad, då Florence Nightingale upplyste 

människor om den positiva inverkan som den hade för såväl patienter som vårdgivare. God miljö 

ansåg hon kunde vara ljus och ren miljö, som är av betydande vikt för både den psykiska men 

även fysiska upplevelsen. Hon ansåg att upplevelsen av miljön även kunde påverkas av 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1367493514551313?journalCode=chca
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1367493514551313?journalCode=chca
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exempelvis tavlor och en del inredningssaker beroende på var patienten vårdas, som kan ha en 

viss psykologisk inverkan rent estetiskt (Jakobsson Ung, & Lutzen. 2017). 

  

1.4 Teoretisk referensram 

Teoretikern Joyce Travelbee grundade sin omvårdnadsteori under 1960-talet, med ett centralt 

fokus på relationen mellan sjukvårdspersonal och patienter. I sin teori lägger Travelbee stor vikt 

vid att kommunikationen mellan dessa personer har stor betydelse för vården och dess kvalité. 

Varje person ska ses individuellt och inte som en sjukdom, då alla personer upplever och hanterar 

olika sjukdomstillstånd på olika sätt. Detta kan ha att göra med tidigare erfarenheter, 

livssituation, allmänna mående och andra faktorer som spelar in, som exempelvis familj och 

kultur. Därför måste sjuksköterskan anpassa vården efter varje enskild individ. Är patienten 

omgiven av en familj kan de ha stort stöd och få ökat välbefinnande genom detta, medan andra 

patienter kan uppleva ett sämre mående i sin sjukdom om de känner sig ensamma. I denna teori 

har familjen därför en stor betydelse, vilket är relevant för föreliggande studie och 

sjuksköterskors yrkesroll. Som sjuksköterska har man en viktig roll att hjälpa både patienten och 

dennes familj att ge dessa en mening trots sjukdomstillståndet, och att man ska hjälpa dessa se en 

mening och kunna hantera det lidande som kan uppstå för att förhindra ytterligare ohälsa. 

Förlorar dessa personer hoppet kan ökad ohälsa uppstå och vården kan anses otillräcklig, därför 

har sjuksköterskan en betydelsefull roll i både kommunikativ och medicinsk syn och en god 

relation dem emellan är grundläggande (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). 

 

1.5 Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att vård av sjuka barn också innebär att kunna bemöta barnets familj. 

Många gånger när ett barn vårdas på sjukhus har de ofta hela, eller delar utav sin familj på plats 

också som har ett stort behov av att dela sina tankar, funderingar och oro med sjuksköterskan. 

Detta gör att sjuksköterskor har en betydelsefull roll som vårdgivare då de både ska behandla 

barnet, och bemöta både det och familjen på ett så tillfredsställande sätt som möjligt utan att 

riskera att barnet upplever sämre vårdkvalité till följd av bristande kommunikation eller att 

föräldrar och vårdpersonal är oense. Var sjuksköterskor än arbetar möter de dagligen patienter 

och anhöriga som har ett behov av att kommunicera och intresserar sig för vården. Det är viktigt 

att som sjuksköterska både kunna utöva samt redogöra för den vård som tillämpas för ökad 

förståelse och god kommunikation. Vid vård av barn är det viktigt att kunna ha en god dialog 

med den övriga familjen, främst föräldrarna, för att de ska få förståelse om sjukdomstillståndet 

och kunna känna sig bra bemötta av vårdpersonalen.  
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1.6 Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta familjecentrerat i relation till barn 

inlagda på sjukhus. 

 

1.7 Frågeställningar 

Hur beskriver sjuksköterskan sina erfarenheter av att arbeta familjecentrerat i relation till barn 

inlagda på sjukhus? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie tillämpades utifrån studiens syfte (Polit & Beck 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

Författarna använde sig av PubMed i sökandet efter relevanta artiklar då denna databas erbjuder 

studier inom ämnet omvårdnad. För att få fram lämpliga sökord på engelska till detta arbete 

användes Svensk MeSH där författarna översatte relevanta ord utifrån studiens syfte. Detta 

resulterade i sökorden hospitalization, child, infant (MeSH-termer) kombinerat med orden family, 

nursing, nurses, experiences och nurse (fritext) med en kombination av AND och OR som är 

booleanska söktermer (Polit & Beck 2016). De begränsningar som användes i sökningsprocessen 

var att de skulle vara publicerade inom de 10 senaste åren, vara skrivna på engelska, handla om 

barn under 18 år samt gå att läsa i full text. Sökningen presenteras i en söktabell (Tabell 1) nedan. 
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Tabell 1. Sökstrategi 

  Databas   Begränsningar, 

sökdatum 

    Sökord    Antal träffar 

  

  Antal 

möjliga   

artiklar 
 

   Valda     

artiklar  

  PubMed   10 år, Engelska 

   Full text 

   Child: birth-18 

years 

   2019-08-30 

  ”Hospitalization” 

[Mesh] AND 

”child”[Mesh] 

OR 

“infant”[Mesh] 

AND ”Family 

nursing” fritext 

    188      9     6 

  PubMed   10 år, Engelska 

   Full text 

   Child: birth-18   

years 

   2019-08-30 

 ”Hospitalization” 

[Mesh] AND 

”child”[Mesh] 

OR 

“infant”[Mesh] 

AND ”nurses 

experiences” 

fritext 

   24       2      2 

PubMed 10 år, Engelska 

Full text 

Child: birth-18 

years 

2019-08-30 

”Hospitalization” 

[Mesh] AND 

”child”[Mesh] OR 

“infant”[Mesh] 

AND 

“experiences” 

fritext AND 

“nurse” fritext 

 209    9  3 
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Antal sökträffar: 

421 
Totalt: 20 Totalt:11 

 

2.3 Urvalskriterier  

De inklusionskriterier som användes i föreliggande litteraturstudie var att artiklarna skulle vara 

empiriska och vetenskapliga från primärkällor, med ett innehåll som var relevant för studiens syfte 

strukturerade enligt IMRaD (introduktion, metod, resultat och diskussion). Artiklar med kvalitativ 

ansats var mest användbara för att få en djupare kunskap och inblick inom det aktuella området 

(Polit & Beck 2016) viket författarna strävade efter. Författarna fann även tre artiklar med mixed-

method ansats samt en kvantitativ studie som hade tillräckligt hög relevans för studiens syfte, och 

valde därför att inte exkludera kvantitativa studier. Studier som exkluderades var litteraturstudier 

för att de inte är primärkällor, artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna, de som inte svarade 

på föreliggande studiens syfte, dubbletter samt de som inte gick att öppna i Gävle högskolas 

databaser. 

2.4 Urvalsprocess 

Sökresultatet efter sökningar i databasen PubMed med olika sökkombinationer gav 421 möjliga 

artiklar, varav en dubblett. För att finna de mest relevanta artiklarna under sökningarna såg 

författarna till att de flesta sökord fanns med i artiklarnas titlar, vilket resulterade i att författarna 

valde bort 366 stycken. Därefter lästes titel och abstraktet på kvarvarande 54 artiklar för att se om 

artikeln fortfarande verkade vara relevant för ämnet. Av de 54 artiklarna exkluderades 21 artiklar 

efter granskning på abstraktnivå där det framgick att dessa artiklar handlade om vård efter 

förlossning och sjuksköterskestudenters erfarenheter, vilket inte var relevant för föreliggande 

studiens syfte. Därefter blev det 33 artiklar kvar som granskades i fulltext där totalt 13 artiklar 

exkluderades, varav 10 på grund av att det inte gick att utläsa om det var sjuksköterskans 

erfarenheter, och tre som inte gick att läsa i fulltext. De 20 kvarvarande artiklarna granskades i en 

kvalitéts- och relevansgranskningsmall utformad av Högskolan i Gävle (se Bilaga 1,2 och 3).  

Utifrån dessa mallar bedömde författarna att nio artiklar inte upprätthöll tillräckligt hög relevans 

för föreliggande studiens syfte, då de sammantaget utifrån kvalitéts- och 

relevansgranskningsmallarna inte kunde besvara frågeställningarna till fullo och därför ansågs 

bristfälliga som underlag för denna studie.  
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2.5 Dataanalys 

Aveyard (2014) beskriver en process för att kunna granska och analysera artiklar som innebär att 

de funna artiklarna lästes enskilt och flera gånger av författarna, och byttes sedan sinsemellan för 

att se om författarna var överens om tolkningen av resultaten.  

Vidare använde sig författarna av en kvalitativ bearbetningsmetod, vilket innebär att författarna 

komprimerar den data som finns och gör den mer överskådlig och hanterbar (Polit & Beck 2016). 

Artiklarna markerades med lappar om tänkbara teman och underrubriker, därefter färgmarkerades 

resultaten utifrån hur innehållsrika de bedömdes vara. Detta för att lättare kunna sätta in dom 

under rätt tema eller underrubrik, baserat på dess likheter och skillnader. Sedan bearbetades 

artiklarna utifrån översiktstabeller (se Bilaga 4 och 5). Resultatet presenteras sedan i löpande text 

med teman och underrubriker. 

  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturstudie bearbetas litteratur och artiklar från primära källor. Artiklarna kommer bli 

noggrant och etiskt granskade, där författarna strävar efter att göra en objektiv bedömning av 

resultatet i artiklarna för att deras egna åsikter och värderingar inte ska avspeglas i föreliggande 

studies resultat. Författarna strävar efter att det inte kommer ske någon falsifiering, fabrikation 

eller plagiering i föreliggande litteraturstudie som grundas på redan publicerad litteratur. 

Falsifiera är att anpassa redan befintligt material så det passar det egna syftet, fabricera innebär 

att hitta på forskningsresultat och plagiering innebär att författarna inte ska använda någon eller 

några andras arbete som sitt eget då det strider mot de etiska riktlinjerna (Polit & Beck 2016). 

 

3. Resultat 

I denna litteraturstudie omfattas resultatet med 11 vetenskapliga artiklar, varav sju med kvalitativ 

ansats, tre mixed-methods där endast den kvalitativa delen användes och ytterligare en artikel 

med kvantitativ ansats. I översiktstabellerna sammanställs dessa artiklar, (se Bilaga 4 och 5).   

I löpande text kommer resultatet att presenteras med hjälp av teman och underrubriker som 

framkom under processen i dataanalysen.  

De teman som författarna fann var;  

Erfarenheter av delaktighetens betydelse för familjecentrerad vård med underrubrikerna: 

Involvera föräldrar och Kommunikation,  

Sjuksköterskors upplevelser av utmaningar och känslor i relation till familjecentrerad vård med 

underrubrikerna; 
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Utmaningar och Rollförvirring. 

Vårdmiljöns betydelse för familjecentrerad vård med underrubriker; 

Arbetsmiljö och Stöd i arbetet. 

  

 

3.1 Erfarenheter av delaktighetens betydelse för familjecentrerad vård 

3.1.1 Involvera föräldrar 

I sin strävan efter att främja den familjecentrerade vården kring sjuka barn upplevde ett fåtal 

sjuksköterskor att det var en förutsättning att involvera föräldrarna till att vara delaktiga i vården 

(Maree, Kekana, Van der Walt, Yazbek & Leech 2017). Sjuksköterskorna strävade efter att 

individuellt ta tillvara på vardera familjs styrkor och möjligheter till att vara involverade i vården 

kring barnet. Dessa sjuksköterskor uppgav att de upplevde den familjecentrerade vården god, och 

att de hela tiden strävade efter att förbättra den utifrån vad både personal och familjerna upplevde 

(ibid). 

För att uppmuntra och underhålla den familjecentrerade vården upplever sjuksköterskor att de bör 

involvera föräldrarna, tillgodose hela familjens behov och se dessa som en enhet, för att deras 

mående har en förmåga att spegla av sig på varandra (Foster & Whitehead 2017; Maree et. al. 

2017). 

Vidare berättar sjuksköterskorna att familjens närvaro och engagemang i barnets vård har en 

betydande roll för barnets alla behov, både fysiskt och psykiskt. Som sjuksköterska upplever de 

att man inte bara ska vårda barnet, utan också ta del av hela familjens särskilda rutiner och 

erfarenheter för att det ska kännas naturligt för alla och att familjen ska känna sig som en 

integrerad del i vårdteamet (Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson 2013). I sin yrkesroll tog 

sjuksköterskan hänsyn till föräldrarnas förmåga och vilja att vara delaktiga, men respekterade 

även deras rädslor för att bemöta dessa på ett tillmötesgående sätt. Även föräldrarna skulle 

respektera sjuksköterskan, men om det uppstod etiska dilemman mellan dessa parter skulle 

sjuksköterskan göra sitt yttersta för att barnets vård inte skulle påverkas negativt om miljön 

upplevdes negativ. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarnas roll bidrog till ökad återhämtning 

och välbefinnande för barnet, men att detta krävde stort stöd av sjuksköterskorna (Foster & 

Whitehead 2017; Trajkovski et al. 2013).  
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Sjuksköterskor menar att det är viktigt att involvera föräldrarna och göra dom delaktiga i vården, 

vilket gör att de kan känna förtroende för personalen och får lättare att ta emot stöd av dessa, 

vilket skapar en lugnare miljö för barnet (Raiskila et. al. 2016). 

 

3.1.2 Kommunikation 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av kommunikationens betydelse för att främja delaktighet 

i familjecentrerad vård. När sjuksköterskorna blir medvetna om hur familjerna ser på vården och 

vilka brister och möjligheter dem upplever, menar sjuksköterskorna på att det är lättare att 

anpassa vården familjecentrerat, och gör att kommunikationen och delaktigheten mellan familj 

och sjuksköterskor ökar (Maree et. al. 2017). 

 

I Newman, Callahan, Lerret, Oswald & Weiss (2018) beskriver sjuksköterskor deras erfarenheter 

av att framföra en cancerdiagnos och dess prognos till familjer och deras barn. De menar att det 

är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare till 

familjerna, då detta leder till en ökad tilltro och minskad stress oavsett hur jobbigt besked de 

lämna. 

 

Genom att ständigt kommunicera med föräldrarna under vårdtidens gång kan sjuksköterskor 

förbättra vårdkvalitén och göra förbättringar vid behov, för att undvika missnöje efter avslutad 

vårdtid. Därför bör sjuksköterskor se föräldrar och närstående som viktiga informationskällor och 

resurser, för att ta reda på så mycket som möjligt om deras erfarenheter sen tidigare, av både 

barnets beteende och inom vården. Utifrån olika situationer kan sjuksköterskor berätta vad som 

skall göras, fråga om de vill hjälpa till och om barnet reagerar annorlunda mot för hur de 

föreställt sig, eller om undersökningen gjorts tidigare också och barnet inte beter sig lika 

(Raiskila et. al. 2016). 

  

Flera sjuksköterskor (Callery, Kyle, Banker, Ewing & Kirk 2013) anser att det är viktigt i sin 

yrkesroll att kunna ge stöd till föräldrarna och anpassa kommunikationen utifrån deras förmåga 

att ta till sig informationen. Vidare anser sjuksköterskorna att det är av stor vikt att ha en god 

förmåga att bemöta barn, då detta inger lugn och barnen har lättare att förstå situationen.  
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3.2 Sjuksköterskors upplevelser av utmaningar och känslor i relation till familjecentrerad 

vård 

3.2.1 Utmaningar 

Att jobba familjecentrerat kring barn gör att sjuksköterskor många gånger känner sig pressade. I 

flera studier (Butler, Willets & Copnell 2015; Raiskila et. al. 2016) upplevde sjuksköterskor att 

de blev iakttagna vilket gör att de ibland kan känna sig otillräckliga, men om de får en god 

relation och ökad delaktighet till den drabbade familjen gör det att sjuksköterskorna upplever den 

familjecentrerade vården bättre än om relationen är osund. Exempelvis så kunde man se att en 

tätare kontakt mellan sjuksköterskor och familjer ledde till en tryggare miljö för den drabbade 

familjen, vilket gjorde att sjukhusvistelsen minskade och alla blev lugnare. 

 

Sjuksköterskor beskrev erfarenheter av att familjecentrerad vård kunde innebära utmaningar. 

Många sjuksköterskor upplever en tidsbrist där de känner att de inte hinner finnas till för familjen 

för att svara på frågor eller bara vara närvarande och upplever även känslor som frustration och 

maktlöshet på grund av detta, som i sin tur kan leda till utbrändhet för sjuksköterskan (Butler, 

Willets & Copnell 2015; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; Hilliard & O´Neill 2010).  

 

Sjuksköterskor upplevde att det var bra att föräldrarna var med vid obehagliga procedurer för 

barnet, men ibland kunde de även uppleva att de behövde lägga ner mer tid på att lugna 

föräldrarna än den tid de ägnade åt barnet. Ibland kunde sjuksköterskor även känna en frustration 

på arbetet när det inte fanns tid över till att sätta sig ner och prata, vilket de upplevde var viktigt 

för att bibehålla förtroendet mellan de själva och familjerna (Hilliard & O´Neill 2010). 

 

En annan utmaning som flera sjuksköterskor nämner (Butler, Willets & Copnell  2015; 

Furingsten, Sjögren & Forsner 2015) är att de ibland kan uppleva det krävande och svårt att vårda 

samma patient och familj under lång tid, då de saknar variation i arbetet. Däremot så anser de 

ändå att kontinuitet är viktigt för att främja den familjecentrerade vården och att det uppskattas av 

familjerna att vårdas av så få vårdgivare som möjligt.  

  

Många sjuksköterskor upplever att en del föräldrar är så pass oroliga vid olika ingrepp på barnet, 

så att sjuksköterskorna känner sig manade att vakta barnet och hålla föräldrarna på avstånd för att 

barnet inte ska smittas av deras oro. Detta kan ibland leda till konflikter mellan sjuksköterskor 

och föräldrar, och en maktkamp kan uppstå. De kunde även känna sig hotade av föräldrarnas 
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egen kunskap, och att de därför begränsade sin informationsdelning, utifrån deras uppfattning av 

hur familjens förmåga att ta emot det skulle vara (Butler, Willets & Copnell 2015). 

  

Vid upprepade tillfällen sa sjuksköterskorna att det var viktigt att skapa ett förtroende till barnet 

och deras föräldrar, så att de kände tillit till sjuksköterskan och kunde vara bekväma och trygga i 

sjuksköterskans sällskap vilket gjorde att föräldrarna hade ökade möjligheter att stötta sitt sjuka 

barn (Butler Willets & Copnell 2015; Hilliard & O´Neill 2010).  

En annan utmaning som sjuksköterskor nämner i Hilliard & O´Neill (2010) var att barnen många 

gånger tappade förtroendet för dom vid obehagliga procedurer, då det ibland var mycket 

smärtsamt och ångestladdat. Vid dessa situationer är det viktigt att informera föräldrarna och 

barnet om detta, så att de är medvetna om vad som kommer att ske och lindra deras oro. I 

samband med dessa arbetsuppgifter kan sjuksköterskan uppleva ångest vilket är en utmaning, då 

känslorna blir väldigt påverkade när barnet skriker på grund av smärta och obehag hur försiktiga 

sjuksköterskorna än är, och att föräldrarna upplevs rädda i situationen. Vidare beskriver 

sjuksköterskor att de upplever hjälplöshet och skuldkänslor när de inte kan göra mer för barnet 

och familjen, mer än att finnas där (ibid). 

 

3.2.2 Rollförvirring 

Sjuksköterskor beskrev erfarenheter av rollförvirring som en utmaning i familjecentrerad vård. 

Butler, Willets & Copnell (2015) har undersökt sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

kritisk sjuka barn och deras familjer. Detta är något som sjuksköterskor ibland kan uppleva 

förvirrande, då det är svårt att anpassa sig till föräldrarna. Sjuksköterskorna menar på att 

föräldrarna förväntas ge tröst och daglig omvårdnad till barnet, medan de själva ansvarar för den 

medicinska delen. Däremot har sjuksköterskor uppmärksammat att en del föräldrar anser att de 

även får vara delaktiga i den medicinska omvårdnaden, då det är deras barn och deras beslut, och 

vill att sjuksköterskan ska ge den vård som de själva föreslår oavsett vad sjuksköterskan säger 

(ibid). 

 

 

3.3 Vårdmiljöns betydelse för familjecentrerad vård 

3.3.1 Arbetsmiljö 

Flera sjuksköterskor i Frost, Green, Gance- Cleveland & Kersten (2010) har beskrivit den 

negativa inverkan en arbetsplats kan ha på den familjecentrerade vården, då det framkommit 

skillnader i hur sjuksköterskor upplever den familjecentrerade vården, jämfört med hur familjerna 
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upplever den och hur den beskrivs teoretiskt. Därför har sjuksköterskor tillsammans med sina 

medarbetare sett till att göra en del förbättringar i miljön, både där sjuksköterskan själv vistades 

men främst i de rum där patienten och dennes familj skulle befinna sig. De såg till att 

omsorgsfullt välja nya, passande färger och tapeter i rummen där vården av barnen skedde, ha 

barnvänlig inredning och tillräckligt med utrymme. Hur familjen mår gällande både sjukhusmiljö 

och bemötandet från sjuksköterskan har en stor inverkan på dennes yrkesroll, både vid den 

aktuella tidpunkten och för framtida arbete (ibid).  

Vidare berättade sjuksköterskorna att det krävdes stort engagemang av sjuksköterskorna och den 

övriga personalen i vårdteamet för att uppnå god vårdkvalité för barnet, och göra miljön så 

behaglig som möjligt för en god grund till den familjecentrerade vården (Maree et. al. 2017). 

I sin yrkesroll måste sjuksköterskan hela tiden se till både barnet och familjens bästa för att göra 

sin egen arbetsplats så trivsam som möjligt, men även känna sig accepterad och respekterad 

(Callery et al. 2013; Raiskila et. al. 2016). 

  

De tillämpade miljöanpassning där de uppmuntrade familjerna till att ta med sig en del saker 

hemifrån för att skapa en trivsammare miljö. Det kunde vara teckningar, filtar eller foton som 

hade stor betydelse för både barnet och familjen. Detta ledde till att hela familjerna upplevdes 

lugnare och mer hemmastadda enligt sjuksköterskorna, vilket gjorde det lättare för dom att sköta 

sitt jobb och arbetsmiljön kändes bättre (Macdonald, Liben, Carnevale & Cohen 2012).  

Sjuksköterskorna upplevde att den familjecentrerade vården blev bättre efter att de anpassat 

miljön och menade på att en glad familj gjorde att sjuksköterskorna själva upplevde en högre 

stolthet över sitt arbete och gjorde det lättare för dom att sprida hopp och ge god vård, och även 

göra familjen delaktig eller känna sig som en viktig del av teamet kring barnet (Macdonald et al. 

2012; Frost et al. 2010). 

  

3.3.2 Stöd i arbetet 

Några sjuksköterskor har berättat att som sjuksköterska går det aldrig att vänja sig vid barn som 

väntar på döden. Det är aldrig samma barn, samma familj eller samma sjukdom, så det går inte att 

vänja sig och det är alltid känsloladdade stunder som på något vis måste balanseras (Furingsten, 

Sjögren & Forsner 2015).  

Flera sjuksköterskor nämner att de upplever stort stöd av sina kollegor och att de tillsammans 

hjälps åt att uppmuntra varandra och bearbeta olika situationer för att kunna lämna jobbet innan 

de går hem för dagen (Hilliard & O´Neill 2010; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015).  

Därför är det otroligt viktigt att ta emot stöd och våga erkänna sina brister, och när man går hem 
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måste man försöka lämna arbetet och tänka att man har gjort allt man kunnat, vilket i sig ger 

sjuksköterskan god självkänsla. Det är viktigt i sin roll som sjuksköterska att erkänna sina brister 

och ta emot hjälp både fysiskt och psykiskt av sina medarbetare, då det är mycket känslor 

inblandade i att vårda sjuka barn och deras familjer (ibid).  

 

I studien Trajkovski et al. (2015) upplevde ett fåtal sjuksköterskor att de fick ett ökat 

självförtroende när de fick beröm av föräldrar och medarbetare, vilket fick dem att känna 

arbetsglädje vilket de trodde kunde ha en positiv påverkan på den familjecentrerade vården. De 

kände att jobbet de utförde blev uppmärksammat och uppskattat, och upplevde en starkare 

relation till familjen. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att jobba familjecentrerat 

i relation till inneliggande, sjuka barn. Som sjuksköterska har man en viktig roll för både 

patienter och närstående då man bär på mycket kunskap och ofta erfarenheter också, vilket de 

inblandade gärna vill ta del av. I sitt möte med föräldrar till sjuka barn beskriver sjuksköterskor i 

många studier vikten av delaktighet, kommunikation, engagemang och ömsesidig respekt för 

varandra samt vilka utmaningar som kan uppstå. I sin yrkesroll bör sjuksköterskor individanpassa 

vården, och ta reda på vilka förutsättningar men också motgångar som föräldrarna känner inför 

att vara delaktiga. Alla kring barnet bör få känna sig sedda och hörda då de alla ingår i 

vårdteamet på ett eller annat sätt, och har en betydande roll för barnets välbefinnande och 

återhämtning. Att visa varandra respekt, vara lyhörd och ta del av varandras kompetens, men 

också var och ens utmaningar leder till ett bättre bemötande, och ökar sjuksköterskors 

möjligheter att ge god, individanpassad vård. 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkommer det att sjuksköterskor som jobbar 

familjecentrerat i relation till sjuka, inneliggande barn upplevde många hinder, men även 

möjligheter i sin yrkesroll. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna krävde mycket av dom, 

både kunskapsmässigt men även i form av bemötande och psykosocial kompetens medan 

sjuksköterskorna själva kände att föräldrarnas egen delaktighet var av stor vikt för att främja den 

familjecentrerade vården (Furingsten, Sjögren & Forsner 2015). 
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Flera sjuksköterskor (Benzein, Hagberg & Saveman 2013; Gunnvall, Augustsson, Lindström & 

Vicente 2018) framhäver vikten av familjernas betydelse för tillfrisknandet av en familjemedlem. 

När ett barn blir sjukt blir hela familjen påverkad, och när sjuksköterskan tar del av deras 

upplevelse, styrkor och resurser ökar chansen att finna lösningar som fungerar bäst för den 

individuella vården och förståelsen för varandra ökar. Detta nämns även i Allermann, Beck, 

Weis, Greisen, Andersen, & Zoffmann (2009), där de anser att sjuksköterskan bör utgå från 

patienten och familjens individuella behov, och sträva efter ömsesidig respekt med öppna 

dialoger för att uppnå så god vårdkvalité och familjecentrerad vård som möjligt. Om man som 

närstående får bidra med sina egna resurser och kunskap så stärker det relationen till 

sjukvårdspersonalen och miljön kring den sjuka upplevs allt bättre, jämfört med om man får stå 

på sidan om och inte alls känna sig delaktig (ibid). 

Gunnvall et al. (2018) hävdar också att delaktighet är en viktig del i barnets tillfrisknande, men 

även tröst och stöd till både barnet och föräldrarna. Många föräldrar och anhöriga kan ibland ha 

dåligt samvete när ett barn blir inlagt på sjukhus, då de önskar att de gjort något annorlunda för 

att ha kunnat förhindra orsaken till att barnet blivit inlagt. Detta bör sjuksköterskan ha i åtanke för 

att ta sig tid till att försöka lugna föräldrarna och lindra deras dåliga samvete. När föräldrarna får 

hjälpa till med den vård barnet behöver och även finner tröst och stöd hos sjuksköterskorna kan 

detta lindra de skuldkänslor de kan bära på, som i sin tur gör att de sprider lugn till barnet vilket 

ökar både barnet och föräldrarnas välbefinnande (ibid). 

 

Resultatet i flera studier (Callery et al. 2013; Maree et. al. 2017) visar att sjuksköterskor upplever 

att många faktorer spelar roll för att uppnå en hög nivå av den familjecentrerade vården. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är tvunget att sjuksköterskor har god 

kommunikation med föräldrarna, för att både delge dom viktig information men även för 

sjuksköterskans egen skull för att kunna ta reda på viktig information kring barnet och 

föräldrarnas förväntningar. Detta nämns även i Giambra, Sabourin, Broome & Buelow (2013) där 

sjuksköterskorna anser att ömsesidig respekt och kommunikation är en viktig grund för en god 

vårdtid, för att få en god relation mellan sjuksköterskor och familjer.  

 

Vid tidig anknytning mellan familjer och sjuksköterskor kunde författarna till föreliggande 

litteraturstudie utläsa att sjuksköterskor tidigt fastställde eventuella hinder som föräldrarna kände, 

och fann lösningar för att ta sig förbi dessa för att öka föräldrarnas chanser till att vara delaktiga i 

vården.  

Även de föräldrar som inte ville, eller vågade vara delaktiga blev bemötta med respekt, detta 



   

 

17 
 

upplevde sjuksköterskan ändock som något positivt då det fick sjuksköterskorna och den övriga 

personalen att känna sig än mer betrodda kring vården av barnet och att de hade föräldrarnas fulla 

stöd och förtroende (Maree et. al. 2017). När föräldrarna blir delaktiga i vården blir det lättare för 

sjuksköterskorna att se vilka resurser som familjerna har att tillgå. Detta gör att de blir ett mer 

sammansvetsat team kring det sjuka barnet, vilket ökar chanserna till ett snabbare tillfrisknande 

(Palokas, Northington, Wilkerson & Boss 2014).  

Travelbee (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006) hävdar att vi bör se varje människa som en 

unik individ med ett eget tankesätt och individuella förutsättningar som vi bör ta vara på, vilket 

underlättar för såväl patient som vårdgivare då vården blir individanpassad i största möjliga mån 

och ett förtroende mellan sjukvårdspersonal och patient etablerats vilket ökar förutsättningarna 

för god vård. 

Då det centrala fokuset kretsar kring det sjuka barnet är det minst lika viktigt som sjuksköterska 

att kunna tala till, och få en bra kontakt med barnet som den omgivande familjen. Genom att 

anpassa sin dialog utifrån barnets ålder, mognad och förmåga att ta till sig information samt ge 

bra beskrivningar och exempel är det lättare att sjuksköterskan får ett bra band till barnet. 

Sjuksköterskan bör inge förtroende till hela familjen så att de känner tillit och trygghet för att 

individanpassa vården (Norena Pena & Cibanal Juan 2011). 

 

I sin yrkesroll som sjuksköterska är det att lämpligt att jobba efter teoretikern Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006), som innebär att sjuksköterskor ska 

försöka se en mening med situationen och även hjälpa patienterna och deras närstående att också 

se en mening och hantera lidandet. För att fortsätta göra ett gott jobb och inte bära med sig allt för 

mycket jobb hem är det bra att använda sig av olika strategier för att kunna lämna jobbet efter 

avslutat arbetspass, och inte bära med sig jobbiga psykiska minnen hem. 

Detta nämns även i Hilliard & O´Neill (2010); Furingsten, Sjögren & Forsner (2015) där 

sjuksköterskor beskriver  att de stöttar varandra för att bearbeta olika situationer, och ger 

varandra uppmuntran, vilket gör det lättare att lämna arbetet innan de går hem för dagen. 

Genom nya synsätt och tankebanor undviker sjuksköterskor att fastna i gamla mönster och 

negativa tankebanor vilket skulle kunna leda till utbrändhet.  

Travelbee lägger stor vikt vid att kommunicera med sina patienter och de som ingår i vårdteamet 

för att kunna individanpassa vården utifrån hur varje person upplever och hanterar olika 

situationer. I sin teori vill Travelbee underlätta för sjuksköterskor när de ska inge hopp till 

patienterna, hjälpa dessa att finna mening och hantera lidandet i situationen, för att förhindra 

ytterligare ohälsa (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). 
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Carlsson, E. (2013) beskriver att sjuksköterskor upplever stress och tidsbrist när de ska informera 

familjerna, då de strävar efter att kommunikationen mellan sjuksköterskor och familj ska ske 

ansikte mot ansikte i en miljö där de kan tala ostört på ett sätt så hela familjen förstår. I studierna 

(Trajkovski et al. 2015; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015) framkom det också att 

sjuksköterskor många gånger upplevde att de var otillräckliga i sin roll, då de skulle hinna vårda 

barnet, bemöta och informera föräldrarna och även känna in och utvärdera situationen. 

Sjuksköterskorna ville känna att de gjorde ett värdefullt jobb, och även få den bekräftelsen av 

familjen vilket ökade deras arbetsglädje. 

Hilliard & O´Neill (2010); Furingsten et al. (2015) skriver även dom att sjuksköterskorna ville 

göra familjerna delaktiga, men även att de själva kunde känna att de hade emotionellt stöd från 

sina kollegor där de kunde uttrycka sina tankar och känslor kring de olika situationer som 

uppstod. Återhämtning och reflektion kring och efter varje familj upplevde sjuksköterskorna var 

viktigt för att kunna avsluta det som varit och känna sig nöjda med det jobb som utförts. 

 

Av det sammantagna resultatet kunde författarna till denna föreliggande litteraturstudie utläsa att 

sjuksköterskorna ändock trots alla utmaningar upplevde den familjecentrerade vården som god.  

De flesta familjerna var väldigt engagerade och behjälpliga, och kunde även bidra i form av 

information kring det sjuka barnet och dennes personlighet, vilket gjorde det lättare för 

sjuksköterskorna att individanpassa vården och ta hänsyn till de rädslor och funderingar som 

kunde tänkas uppstå (Foster & Whitehead 2017; Trajkovski et al. 2013). Detta nämner de även i 

Wigert, Hellstrom och Berg (2008), där det framgår att föräldrarna känner sig mer delaktiga när 

sjuksköterskorna förklarar för föräldrarna vilka arbetsuppgifter dom har och hur stor patientgrupp 

det rör sig om. Detta gör att föräldrarna får ökad förståelse när sjuksköterskorna upplevs ha ont 

om tid och att de känner sig mer delaktiga när sjuksköterskorna anförtror sig åt dom, vilket gör 

att föräldrarna upplever den familjecentrerade vården bättre då de själva ser sig som en del av 

vårdteamet istället för att känna sig som en belastning.  

I Benzein, Hagberg och Saveman (2013) nämner de att sjuksköterskor främjar den 

familjecentrerade vården och tillfrisknandet för barnet när de använder sig av vardera familjs 

styrkor och resurser. Vid inbjudande till delaktighet känner sig familjerna respektfullt bemötta 

vilket leder till ökat förtroende för sjuksköterskor och den övriga personalen kring barnet.  

Familjemedlemmarna tros veta bäst vad de anser vara hälsa och ohälsa för det sjuka barnet, men 

bör ta del av sjuksköterskans kunskap utifrån sjukdomen. Detta nämner de även i Wright, Watson 

och Bell (2002) som menar på att detta påskyndar tillfrisknandet och ger alla en chans att vara 

delaktiga, vilket gynnar den familjecentrerade vården.  
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Genom att delta i studier och uttrycka sina egna känslor och tankar, men även ta del av andras 

kunde sjuksköterskan förstå familjers upplevelse av vården och därefter tillämpa vissa 

förbättringar utefter de olika situationer och moment som kunde uppstå (Raiskila et. al. 2016).  

I sin yrkesroll är det vanligt att sjuksköterskor jobbar på i samma mönster allt eftersom de får in 

rutiner och känner vad som fungerar bra för dom själva. Därför är det viktigt att reflektera och ta 

del av andras erfarenheter kring olika upplevelser, för att få ett större perspektiv och ett öppnare 

synsätt för att lättare ha förståelse över människors upplevelser, som Travelbee anser vara en av 

de större byggstenarna i sin teori (Maree et. al. 2017; Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). 

4.3 Metoddiskussion  

Författarna till denna litteraturstudie använde sig av en beskrivande design. Denna design ansåg 

författarna passade bra, då syftet var att sammanfatta nuvarande kunskapsläge inom ett specifikt 

område, som i detta fall var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att jobba familjecentrerat i 

relation till sjuka barn (Polit & Beck 2017). 

De sökord som användes i databassökningen var både MeSH-termer och ord i form av fritext, 

som författarna ansåg hade en relevant koppling till studiens syfte. Sökningarna utfördes i 

databasen Pubmed, där författarna fann tillräckligt med artiklar till studiens resultat varav några 

ytterligare sökningar ej gjordes. De booleanska termerna AND och OR användes som en 

begränsning vilket Polit & Beck (2017) menar på är en styrka då sökningarna begränsas. Vidare 

så valde författarna att endast välja artiklar som var tillgängliga på Högskolan i Gävle för att öka 

chanserna till tillgång av de funna artiklarna. En svaghet var att undersökningsgruppen var både 

sjuksköterskor, familj och vårdpersonal då det inte gick att finna tillräcklig mängd artiklar med 

sökningar av dessa ord var för sig. Då författarna ansåg att det gick att utläsa sjuksköterskans 

bidrag i resultatdelen såg de ändå detta som något positivt i och med att de funna artiklarna kunde 

bidra till att författarna kunde svara på studiens syfte. 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta 

familjecentrerat i relation till barn inlagda på sjukhus, vara läsbara i fulltext, vara skrivna på 

engelska, och vara uppbyggda enligt IMRAD samt inte vara äldre än 10 år. 

De exklusionskriterier författarna valde att tillämpa var att inte använda sig av litteraturstudier då 

det inte är en primärkälla, för att undvika att forskarnas egna tankar och värderingar läggs in i 

arbetet i sin strävan efter objektivitet (Polit & Beck (2017).  

Vidare så exkluderades även artiklar som handlade om vård efter förlossning och 

sjuksköterskestudenters erfarenheter, då de inte besvarade studiens syfte. 
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Urvalsprocessen utfördes både enskilt och tillsammans av författarna enligt en gemensam, 

systematisk process. De funna artiklarna lästes och granskades i sin helhet utifrån en kvalitét- och 

relevans granskningsmall utformad av Högskolan i Gävle (2019), (se Bilaga 1, 2 och 3). De 

funna artiklarna granskades i mallar utifrån om de var av kvalitativ eller kvantitativ ansats vilket 

Polit & Beck (2017) anser är ett bra tillvägagångssätt för att fastställa kvalitén och göra arbetet 

mer överskådligt för författarna. Författarna strävade efter att använda sig av så många kvalitativa 

artiklar som möjligt för att få en förståelse för sjuksköterskors upplevelser, känslor och tankar 

kring den familjecentrerade vården, som inte framgår lika tydligt i artiklar med kvantitativ ansats. 

Författarna har utfört en tematisk dataanalys enligt Aveyard (2010), då detta anses vara en 

välbeprövad och användbar metod för nybörjare. Författarna valde att tillsammans, och var för 

sig läsa och översätta de engelska artiklarna i sin helhet, samt sammanfatta resultatet. Därefter 

bytte de artiklar för att se om de uppfattat innehållet likadant. Vidare så satte författarna in 

resultaten under gemensamma teman, med förslag till olika underrubriker för att sedan kunna 

bearbeta och skriva in dessa i rätt sammanhang i resultatet. 

Under arbetets gång har författarna bearbetat material objektivt, från direkta källor. Vidare så 

strävade författarna efter att det inte skulle ske någon falsifiering, fabrikation eller plagiering 

(Polit & Beck 2016). Det skrivna resultatet baseras på resultatdelen i de funna artiklarna enligt 

riktlinjerna (Högskolan i Gävle 2019). 

 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Betydelsen av föreliggande studie är att läsarna ska kunna ta del av hur sjuksköterskan beskriver 

det att jobba familjecentrerat i relation till svårt sjuka barn. Utifrån denna information kan de 

berörda få mer erfarenhet och kunskap kring detta och lättare hantera sådana situationer när de 

uppstår. Genom att ta del av varandras erfarenheter och tankar blir det lättare att bemöta varandra 

och förstå varför alla reagerar olika. Det är nyttigt att få bemöta många slags människor och 

uppleva olika situationer för att utveckla sig i sin roll som sjuksköterska, men att även få ta del av 

studier relaterat till ämnet är viktigt för att få ett bredare perspektiv. En sjuksköterska blir aldrig 

fulländad vad det gäller kompetens och erfarenheter, men blir med tiden allt bättre på att hantera 

olika situationer och alla resurser som finns att tillgå för att bli allt mer nöjd över det arbete 

sjuksköterskan utför. Sjuksköterskan kan tillgodogöra sig denna kunskap för sin egen och sina 

kollegors skull, men även för att kunna hjälpa de anhöriga att hjälpa sig själva och 
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sjuksköterskan. När vi släpper in andra människor och låter de få bli sedda och hörda ökar 

gemenskapen och det är en viktig grund för att främja den familjecentrerade vården.  

Genom att vara lyhörd för varandra och se varje person individuellt, samt ta hänsyn till dennes 

begränsningar, rädslor och övriga känslotillstånd blir det lättare för sjuksköterskan att ge god, 

individanpassad vård. Om man gör de inblandade parterna delaktiga kan de lättare följa 

vårdplanen och får känna sig betydelsefulla. I detta examensarbete vill författarna 

uppmärksamma de positiva upplevelserna som sjuksköterskan har av att arbeta familjecentrerat, 

samt de eventuella brister som finns för att få en djupare förståelse i sjuksköterskans erfarenhet 

av att arbeta familjecentrerat kring barn inlagda på sjukhus. Detta för att kunna arbeta så 

evidensbaserat som möjligt för att öka kunskapen inom detta område. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Inom detta område fanns det mycket forskning där man kunde ta del av sjuksköterskans 

upplevelse gällande familjecentrerad vård. Trots det så anser författarna att det vore lämpligt med 

vidare forskning inom detta för att öka förståelsen och kunskapen. Detta för att allting successivt 

förändras, både behandlingsmetoder, rutiner och människans sätt att tänka och bete sig på. 

Forskningen bör förnyas allt eftersom nya arbetssätt beprövas för att kunna utvärdera resultatet 

för att möjliggöra andra eventuella förbättringar, eller inse att det var tillräckligt bra som det var 

innan. All forskning gör att vi kan bekräfta eller dementera nya teser, för att hela tiden eftersträva 

vetenskaplig kunskap och omvandla det till evidensbeprövad erfarenhet. 

 

4.6 Slutsats 

Denna studie ger sjuksköterskor, övrig vårdpersonal samt familjer ökade möjligheter till god, 

familjecentrerad vård. De utmaningar som framgår i studien gör att främst sjuksköterskor kan 

finna sätt att hantera dessa på, och möjliggör att de kan utveckla nya metoder och tankebanor för 

att utmaningarna ska minska. Studien baseras på vetenskapliga artiklar med bred information 

inom detta område, vilket sjuksköterskorna bör ta del av i sin strävan efter att sjuksköterskor och 

familjer upplever den familjecentrerade vården lika god. 
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Bilaga 1 – Relevans granskning 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras i 

granskad studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design studie 

relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 

inkluderas för kvalitetsgranskning i den 

aktuella studien**? 
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Bilaga 2- mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats. 

 
  

Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

   Syfte   

1. 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

    

   Metod   

2. 

Är designen lämplig 

utifrån studiens 

syfte? 

    

3. 
Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

    

4. 

Är deltagarna 

relevanta i 

förhållande till 

studiens syfte? 

    

5. 

Är 

inklusionskriterierna 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

    

6. 

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen 

genomförs 

beskrivet? 

    

7. 

Är metoden för 

datainsamling 

relevant? 

    

8. 

Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 

    

9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

    

   Resultat   

10. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

    

   Diskussion   

11. 

Diskuteras den 

kliniska betydelse 

som studiens resultat 

kan ha? 

    

12. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden 

och genomförandet 

av studien? 

    

13. 

Är 

trovärdighetsaspekter 

för studien 

diskuterade? 
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Bilaga 3- mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats. 

 
  Ja, med 

motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

   Syfte   

1. 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

    

2. 

Är eventuella 

frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

    

   Metod   

3. 
Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

    

4. 
Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

    

5. 

Är 

undersökningsgruppen 

representativ? 

    

6. 

Är 

inklusionskriterierna 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

    

7. 

Är 

undersökningsmetoden 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

    

8. 
Är validiteten 

diskuterad? 

    

9. 
Är reliabiliteten 

diskuterad? 

    

10. 

Är det beskrivet hur 

den statistiska 

analysen är utförd? 

    

11. 
Är bortfallet 

beskrivet? 

    

12. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

    

   Resultat   

13. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

    

   Diskussion   

14. 

Diskuteras den 

kliniska betydelse som 

studiens resultat kan 

ha? 

    

15. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 
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 Bilaga 4. 

Författare 

+publikationsår/s

tudieland 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersöknin

gsgrupp 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalys

metod 

Butler, A., 

Willetts, G. & 

Copnell, B. 

 

2015 

Australien 
 

Nurses 

perception

s of 

working 

with 

families in 

the 

pediatric 

intensive-

care-unit. 

Beskrivande 

design. 

  

Kvalitativ. 

Erfarna 

sjuksköterskor 

i arbete med 

familj och 

barnläkare.  

Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Callery, P., Kyle, 

RG., Banker, M., 

Ewing, C. & 

Kirk, S. 

 

2013 

England 

Enhancin

g parent´s 

confidenc

e to care 

in acute 

childhood 

illness: 

triangulati

on of 

findings 

from a 

mixed 

methods 

study of 

communit

y 

children´s 

nursing. 

Flertal fall- 

studie 

design. 

 

Kvalitativ. 

80 personer 

totalt, 29 

stycken 

föräldrar/vård

givare beskrev 

sina 

erfarenheter, 

39 

sjuksköterskor 

och andra 

vårdgivare.  

Semistrukturer

ade intervjuer 

och 

föräldrafrågefo

rmulär där de 

förklarade hur 

sjuksköterskor 

stödde vården.  

En tematisk 

analys 

utvecklades 

med 

metoden för 

konstant 

jämförelse 

vilket 

resulterade i 

en 

kodningsram

. 
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Foster, M. & 

Whitehead, L. 

 

2017 

Australien  

Family 

centered 

care in the 

pediatric 

high 

dependen

cy unit: 

Parent’s 

and staff’s 

perception

s. 

Mixed 

method-

design.  

 

Komparativ 

design. 

Föräldrar 

(n=104), 

personal 

(n=88) och 

barn (n=26). 

Intervjumetodi

k och 

frågeformulär. 

De fick svara 

på frågan vad 

familjecentrera

d vård betyder 

för dom.  

Induktiv, 

tematisk 

innehållsanal

ys. 

Svaren sattes 

sedan in i 

teman, 

kategorier 

och rubriker 

och 

jämfördes 

mellan 

personal och 

föräldrar. 

Frost, M. Green, 

A. Gance- 

Cleveland, B. 

Kersten, R. Irby, 

C.  

 

2010 

Arkansas, USA 

Improving 

family-

centered 

care 

through 

research. 

Komparativ 

design. 

 

Kvalitativ. 

76 st. 

sjukvårdspers

onal och 39 

familjer. 

Ganey-

undersökning 

med en 3-

punkts Likert-

skalföremål 

med 7 

huvudkategori

er som är: 

miljö, 

kommunikatio

n, omvårdnad, 

utbildning, 

respekt, 

jämlikhet och 

integrerade 

familjecentrera

de 

vårdprinciper. 

Chi-square, 

före och efter 

testen för att 

jämför svar 

mellan 

föräldrar och 

personal. 
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Furingsten, L., 

Sjögren, R. & 

Forsner, M. 

 

2015 

Sverige 

Ethical 

challenges 

when 

caring for 

dying 

children. 

Descriptive 

design. 

 

Kvalitativ. 

Fyra 

sjuksköterskor 

i arbete med 

allmän 

pediatrik. 

Djupintervjuer 

genomfördes 

där 

sjuksköterskor

na fick besvara 

frågor om hur 

det är att vårda 

döende barn. 

Fyr-stegs 

analys med 

Giorgi där de 

tillämpar (a) 

öppen 

läsning, (b) 

meningsenhe

ter, (c) 

beståndsdela

r och (d) 

essence. 

Hilliard, C. & 

O´Neill, M. 

 

2019  

Irland  

Nurse´s 

emotional 

experienc

e of 

caring for 

children 

with 

burns. 

Husserliansk 

fenologisk 

design. 

 

Kvalitiv. 

Sjukskötersko

r.  

Djupgående, 

ostrukturerade 

intervjuer för 

att utforska de 

känslor som 

sjuksköterskor 

upplevde när 

de tog hand 

om barn med 

brännskador.  
 

Colaizzis 

sju-stegsram 

där de vill 

fånga 

sjukskötersk

ornas 

känslomässig

a upplevelser 

och fånga 

dessa i 4 

teman: (1) ta 

hand om 

barn med 

brännskador, 

(2) stödja 

föräldrar, (3) 

upprätthålla 

sjukskötersk

ornas 

välbefinnand

e och (4) lära 

sig att vara 
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brännsköters

ka. 

Maree, C., 

Kekana, P., van 

der Walt, C., 

Yazbek M. & 

Leech, R. 

 

2017 

South Africa 

Quality 

improvem

ent 

initiative 

for 

family-

centered 

care in the 

neonatal 

intensive 

care unit 

of a 

tertiary 

hospital in 

south 

Africa. 

Mixed 

method och 

interventions

design. 

 

Kvalitativ = 

interventions

design. 

 

Kvantitativ 

8 sjuk- 

sköterskor och 

okänt antal 

föräldrar. 

Enkätstudie 

med 

frågeformulär 

med fokus på 

mätning av 

personalen och 

familjernas 

upplevda 

nivåer av 

familjecentrera

d vård. 

Kvalitativ: Till 

en början 

intervjuade de 

8 

sjuksköterskor 

som svarade 

på hur de 

upplevde den 

familjecentrera

de vården. 

Kvantitativ: 

Efter 1 år 

deltog 31 

föräldrar och 

49 

sjuksköterskor 

som fick säga 

hur de 

Utvärdera 

svaren med 

hjälp av en 

anpassad 

Caring 

Dimension 

Inventory, i 

form av en 

likert-skala 

för att kunna 

se brister och 

förbättra 

dessa. 

Sjukskötersk

orna 

upplevde en 

minimal 

skillnad än 

föräldrarna; 

4,03 jämfört 

med 4,0. 
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uppfattade den 

familjecentrera

de vården på 

en skala 0-5, 

där ett medel 

sedan sattes ut. 

Mc Donald, M. 

E., Lieben, S., 

Carnevale, FA., 

Cohen, SR. 

 

2012 

Canada 

An office 

or a 

bedroom? 

Challenge

s for 

family-

centered 

care in the 

pediatric 

intensive 

care unit. 

Triangulerin

g design. 

 

Kvalitativ. 

15 

sjukvårdspers

onal och 18 

familjer. 

Deltagarobser

vation, formell 

och informell 

intervju. 

Familjen och 

det 

behandlande 

teamet sågs 

som ett fall, 

och en 

sammanhang

sanalys 

gjordes av 

dessa för att 

skapa 

förståelse för 

den socio-

kulturella 

miljön. 

Newman, A.-R., 

Callahan, M.-F., 

Lerret, S.-M., 

Oswald, D.-L. & 

Weiss, M.-E. 

2018 

England 

 

 

Pediatric 

oncology 

nurses 

experienc

es with 

prognosis 

related 

communic

ation. 

Tvärsnittsstu

die med 

korrelationsd

esign.  

 

Kvalitativ. 

316 

sjuksköterskor

. 

De fick 

gradera olika 

arbetsfrågor 

gällande 

arbetsmiljön 

med hjälp utav 

bedömningssk

alor. 

Dessa siffror 

utvärderades 

sedan för att 

se eventuella 

brister som 

sjukskötersk

orna 

upplevde i 

sin yrkesroll 

som skulle 

kunna leda 
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till 

förbättringar. 

Raiskila, S., 

Lehtonen, L., 

Silnes Tandberg, 

B., Normann E., 

Ewald, U., 

Caballero, S., 

Varendi, H., 

Toome, L., 

Nordhov, M., 

Hallberg, B., 

Westrup, B., 

Montirosso, R. & 

Axelin, A. 

 

2016 

Australien 

Parent and 

nurse 

perception

s on the 

quality of 

family-

centered 

care in 11 

European 

NICUs. 

Komparativ 

design. 

 

Kvantitativ. 

Okänt antal 

sjuksköterskor 

och 262 

föräldrapar.  

8 sms med 

frågor där de 

fick besvara 

hur de 

upplevde 

vården och 

möjligheten 

till föräldrars 

delaktighet.  

De 

utvärderade 

svaren i en 

likert-skala, 

för att kunna 

jämföra 

föräldrar och 

sjukskötersk

ors 

upplevelse 

för att kunna 

göra 

förbättringar 

kring de 

brister som 

upptäcktes. 

Trajkovski, S., 

Schmied, V., 

Vickers, M. & 

Jackson, D. 

 

2015 

Sydney, 

Australia 

Using 

appreciati

ve inquiry 

to bring 

neonatal 

nurses and 

parents 

together 

to 

enhance 

family-

centered 

care: A 

Komparativ 

design. 

 

Kvalitativ. 

9 

sjuksköterskor 

och 6 familjer. 

Workshop av 

en Al-metod, 

där de hade 

små och större 

grupp-

diskussioner 

som spelades 

in digitalt. 

Fältanteckning

ar för forskare 

spelades in 

under och efter 

workshopen. 

Induktiv 

tematisk 

analys 

tillämpades 

på det 

temalagda 

resultat som 

kom fram 

för att få 

fram rådata. 
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collaborat

ive 

workshop. 

 

 

 

 

Bilaga 5. 

Författare Syfte Resultat 

Butler, A., Willetts, 

G. & Copnell, B. 

2015 

Australien 

Belysa viktiga aspekter av att 

arbeta med familjer till svårt 

sjuka barn och identifiera 

svårigheter. 

De fann att ökad utbildning inom detta 

område vilket ansågs nödvändigt för 

alla inblandade parter för att underlätta 

dessa situationer. Sjuksköterskor ansåg 

att familjen behöver mer information, 

de känner sig hotade ibland av 

familjens egna kunskap och maktkamp 

och konflikter kan uppstå.   

Callery, P., Kyle, 

RG., Banker, M., 

Ewing, C. & Kirk, S. 

2013 

England 

Undersöka vården från 

gemenskapens 

barnomsorgsteam under akut 

sjukdom ur familj och 

vårdgivares perspektiv. 

Sjuksköterskan förberedde familjen för 

hemgång under sjukhusvistelsen vilket 

resulterade i lugnare familj och 

minskad vårdtid, och ökad hanterbarhet 

vid framtida sjukdomar. 

Foster, M. & 

Whitehead, L. 

2017 

Australien 

En djupare inblick i 

sjuksköterskan, övrig 

vårdpersonal och familjens 

uppfattning av FC, inom en 

pediatriskt kritisk 

vårdinrättning. 

De fann både brister och metoder som 

fungerade, som de sedan kunde 

utvärdera för att formulera ett 

effektivare arbetssätt för 

sjuksköterskan. 
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Frost, M. Green, A. 

Gance- Cleveland, B. 

Kersten, R. Irby, C. 

 

2010 

Arkansas, USA 

Förbättra familjecentrerad 

vård utifrån 

behovsbedömningen, 

utvärdera familjens och 

personalens uppfattningar 

och utvärdera effekten av 

förändringarna. 

Ökad stolthet bland sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal, till följd av flera 

förbättringar i deras fysiska miljö och 

den kulturella förändringen.  

Furingsten, L., 

Sjögren, R. & 

Forsner, M. 

2015 

Sverige 

En djupare förståelse av 

sjuksköterskans upplevelse 

att ta hand om döende barn 

och dess familjer. 

Att förbättra arbetsförhållanden för 

sjuksköterskan. I resultatet kunde man 

se att det är viktigt med återhämtning 

och stöd mellan varje patient. 

Hilliard, C. & 

O´Neill, M. 

2019 

Irland 

Utforska dom känslor som 

barnsjuksköterskor upplevde 

när dom tog hand om barn 

med brännskador förutom att 

undersöka hur sjuksköterskan 

hanterade dessa känslor. 

Sjuksköterskor i denna miljö måste 

stödjas för att känna igen och hantera 

sina känslomässiga reaktioner på deras 

arbete. 

Maree, C., Kekana, 

P., van der Walt, C., 

Yazbek M. & Leech, 

R. 

2017 

South Africa 

Kvalitétsförbättring relaterat 

till sjuksköterskans yrkesroll, 

för att främja 

familjecentrerad vård av för 

tidigt födda och sjuka barn. 

Förbättrat ledarskap, kommunikation, 

engagemang och team-arbete mellan 

sjuksköterskan, övrig vårdpersonal och 

familjen till barnet. 

Mc Donald, M. E., 

Lieben, S., 

Carnevale, FA., 

Cohen, SR. 

2012 

Canada 

Författarnas mål var att bättre 

förstå sjuksköterskors 

erfarenheter av familjerna 

vars barn var inlagda på 

sjukhus, och sjuksköterskans 

utmaningar kring det. 

Analysen avslöjar en viktig skillnad 

mellan hur den familjecentrerade 

vården beskrivs teoretiskt, jämfört med 

hur den upplevs av sjuksköterskan och 

familjen till det sjuka barnet.  
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Newman, A.-R., 

Callahan, M.-F., 

Lerret, S.-M., 

Oswald, D.-L. & 

Weiss, M.-E. 

2018 

England 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser 

av prognosrelaterad 

kommunikation med 

föräldrar till cancersjuka 

barn. 

De fann positiva och negativa 

konsekvenser inom sjuksköterskans 

kommunikationsområde som de vill 

försöka förbättra med hjälp utav 

studieresultaten. 

Raiskila, S., 

Lehtonen, L., Silnes 

Tandberg, B., 

Normann E., Ewald, 

U., Caballero, S., 

Varendi, H., Toome, 

L., Nordhov, M., 

Hallberg, B., 

Westrup, B., 

Montirosso, R. & 

Axelin, A. 

2016 

Australien 

Jämföra och utvärdera 

föräldrar och sjuksköterskors 

upplevelse av vården på en 

avdelning för tidigt födda. 

De fann positiva och negativa aspekter 

inom vården där förbättringar kan ske 

och vad var och en kan tänka på för att 

upplevelsen ska bli så bra som möjligt. 

Trajkovski, S., 

Schmied, V., 

Vickers, M. & 

Jackson, D. 

 

2013 

Australien 

Att sjuksköterskorna och 

familjerna skulle ta del av 

varandras erfarenheter för att 

inleda ett bättre samarbete 

fokuserat på värdering och 

uppskattning. 

De fann 4 övergripande teman i 

resultaten: upptäcka vad som fungerar 

bra, drömma om det ideala, fixa saker 

och framtidsutsikter. 

  

 

 


