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SAMMANFATTNING 

Familjecentrerad vård har visat sig leda till bättre hälsoresultat och tillfredsställelse hos 

patienten och dess familj. Inom familjecentrerad vård ska familjen ses som en helhet och 

där barnet, familjen och sjukvårdsteamet bildar ett partnerskap där alla parter ska känna sig 

respekterade och arbeta tillsammans. Många familjer ser det som deras rätt att vara 

närvarande vid återupplivning och invasiva procedurer. Därför behöver sjuksköterskor vara 

förberedda på att stödja familjen i dessa akuta situationer. 

 

Syftet var att beskriva vilken betydelse familjecentrerad vård har för vårdkvaliteten 

inom akutsjukvården för barn.  

 

En litteraturstudie med en strukturerad litteratursökning utfördes som metod. Studier 

som belyste familjecentrerad vård inom akutsjukvård för barn inkluderades med avsikt 

att svara på syftet. Studier med kvalitativ och kvantitativ ansats samt med mixad metod 

som integrerar både kvalitativ och kvantitativ data inkluderades. Datainsamlingen 

gjordes i databaserna PubMed och CINAHL och dataanalysen gjordes utifrån 

Whittemore och Knafls (2005) integrativa översiktsmetod.  

 

I denna studie identifierades två teman, partnerskap samt familjenärvaro. Delaktighet i 

vården och respekt för familjen utformades som underkategorier till partnerskap. 

Påverkan på vården skapades som underkategori till familjenärvaro. Resultatet i 

föreliggande studie visar på att familjemedlemmars delaktighet i barnets vård är en 

viktig faktor för familjecentrerad vård. Detta genom att familjemedlemmarna deltar 

aktivt, närvarar vid invasiva procedurer och återupplivning, är med och planerar och 

utför omvårdnad samt bidrar med information om barnet. Inom familjecentrerad vård är 

sjuksköterskans roll att finnas där och lyssna till familjen. 

 

Familjecentrerad vård kan vara en strategi för att förbättra akutsjukvården för barn. 

Denna studie visar på att ett partnerskap mellan sjukvårdspersonal och 

familjemedlemmar och familjenärvaro vid invasiva procedurer och återupplivning är 

betydelsefulla faktorer för familjecentrerad vård. Familjemedlemmars delaktighet i 

barnets vård och att familjen är närvarande i alla situationer och finns där för sitt barn 

hjälper både dem och barnet i dess akuta tillstånd. Sjuksköterskors inställning om att 

föräldrar har rätt att finnas där och att tid finns för sjuksköterskorna att stötta familjen 

spelar också roll inom den familjecentrerade vården.  

 

Nyckelord: familjecentrerad vård, barn, familjenärvaro, akutsjukvård.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

Family-centered care has been shown to lead to better health results and satisfaction for 

the patient and their family. In family-centered care the family is seen as a whole unit 

and where the child, the family and the health care team form a partnership where all 

parties feel respected and work together. Many families see it as their right to be present 

during resuscitation and invasive procedures. Therefore nurses should be prepared to 

support the family in these acute situations. 

 

The aim was to describe which importance family-centered care has for the quality of 

care in the emergency care for children.  

 

A literature review with a structured literature research was conducted as a method. 

Studies which elucidated family-centered care in emergency care for children were 

included with the intention to answer the aim. Studies using qualitative and quantitative 

approach and the mixed method that integrates both qualitative and quantitative data 

were included. The data was collected in the databases PubMed and CINAHL, and the 

data analysis was based on Whittemore and Knafls (2005) integrative review method. 

 

In this study two themes, partnership and family presence were identified. Participation 

in the care and respect for the family were conceived as subcategories of partnership. 

Impact on health care was created as a subcategory of family presence. The results of 

the present study show that family members’ involvement in the child’s care is an 

important element of family-centered care. This is achieved by the family members 

being participating actively, being present during invasive procedures and resuscitation, 

being involved in planning and nursing and contributing with information about the 

child. In family-centered care the nurse’s role is to be there and listen to the family. 

 

Family-centered care can be a strategy to improve emergency care for children. This 

study shows that a partnership between medical staff and family members and family 

presence during invasive procedures and resuscitation are significant factors for family-

centered care. Family members’ involvement in the child’s care and that the family is 

present in all situations and are there for their children helps both them and the child in 

its acute condition. Nurses’ attitude that parents have the right to be there and that time 

is available for the nurses to support the family also plays a role in family-centered care. 

 

Keywords: family-centered care, child, family presence, emergency service.  
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INLEDNING 

Det centrala i familjecentrerad vård är förståelsen för sambandet mellan 

patienten/familjen och sjukvårdspersonalen i ett partnerskap. Familjecentrerad vård är 

likt hälso- och sjukvården under ständig utveckling. Med familjecentrerad vård finns 

förhoppningsvis en möjlighet att förbättra akutsjukvården ännu mer, inte bara som en 

fördel för barnet och dess familj utan också för sjuksköterskan och vårdpersonalen. 

Denna studie ger en förståelse för betydelsen av familjecentrerad vård inom 

akutsjukvård för barn. 

BAKGRUND 

Familjen och barnet 

 

Enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention definieras barn som ”varje människa 

under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet” (FN, 

1989). Med en familj räknas, en grupp av två eller flera personer som hör samman på 

något sätt, biologiskt, lagligt genom äktenskap eller adoption eller känslomässigt. 

Familjen är i de flesta kulturer grunden för det samhälleliga arrangemanget 

(Nationalencyklopedin, 2015). Åldersgräns för barn kan också variera beroende på 

sammanhang, i denna studie menas barn, de som är 0-18 år. Förr skulle även 

familjemedlemmarna vara bosatta tillsammans i ett hushåll, vilket idag inte alltid 

stämmer (Lundgren, Lövkrona & Meurling, 1999). Inom pediatrik, gällande spädbarn 

och små barn, definieras familjemedlemmar ofta som patientens föräldrar eller 

vårdnadshavare (O’Malley, Brown & Krug, 2008). 

 

I Sverige finns ett dokument utarbetat för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvården. Dokumentet bygger på tio artiklar som har tagits fram av Nordisk förening 

för sjuka barns behov, NOBAB. Det grundar sig bland annat på FN:s barnkonvention 

som anger att det ska finnas ett barnperspektiv i de frågor och beslut som berör barn och 

att hänsyn måste tas till barndomens egenvärde. Barn är egna individer med sina behov 

och rättigheter och inte passiva mottagare av föräldrapåverkan (Jackson & Wigert, 

2013). 

 

Person- och familjecentrerad vård 

 

Familjecentrerad vård kallas numera även för patient- och familjecentrerad vård 

(American Academy of Pediatrics, 2012). I Sverige används vanligtvis inte begreppet 

patientfokuserad eller patientcentrerad vård, utan istället används personcentrerad vård. 

Begreppet personcentrerad vård kan likställas med familjecentrerad vård 

(Vårdhandboken, 2013). Personcentrering inom vården kan ses som en reaktion mot 

reduktionism, paternalism och medikalisering, för patienter är personer, som inte kan 

reduceras till sin sjukdom. Omvårdnadsarbetet kan ses som uppgiftcentrerat men inom 

omvårdnad som ett akademiskt ämne har vikten av relationen mellan vårdpersonal och 

patient betonats, vilket är en viktig del av personcentrerad vård. Personalismen 

framhåller att varande och aktivitet inte kan separeras, grunden för varandet är att 

handla och att vara medveten om sina och andras handlingar. Inom personalismen 

menar man att människan är fri och autonom. Idag organiseras sjukvården utifrån 
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sjukdomar eller organ, och därför skulle sjukvårdens identitet och dess 

maktförhållanden ändras om personcentrerad vård infördes (Edberg, 2013). Forskning 

gjord av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet har visat att 

personcentrerad vård leder till kortare vårdtider (Läkartidningen, 2014). 

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik (Edberg, 2013). Personcentrerad vård innebär att hälso- och sjukvården 

strävar efter att se hela personen och tillgodose fysiska, sociala, psykiska samt 

existentiella behov i samma utsträckning. Personen ska respekteras och bli bekräftad 

utifrån sin egen upplevelse av ohälsa och/eller sjukdom. Person- och familjecentrerad 

vård syftar till att personen och personens perspektiv ska vara i centrum, inte sjukdomen 

eller hälsoproblemet (McCormack & McCance, 2006; Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). 

 

Person- och familjecentrerad vård förutsätter också en personcentrerad arbetsledning 

och även en god personalpolitik. Specialistsjuksköterskan bär här ett ansvar för en 

personcentrerad personalpolicy och för att alla anställda får möjlighet att skaffa sig den 

utbildning och kompetens som krävs för personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad 

vård utgår från att all involverad vårdpersonal har förmåga att förstå patientens 

perspektiv. Om sjuksköterskan utvecklar sin erfarenhetsbaserade kunskap i 

personcentrerad omvårdnad kan han/hon vara en resurs för de personer i 

personalgruppen som inte har formell sjukvårdsutbildning (Edberg, 2013).  

 

Familjecentrerad vård bygger specifikt på insikten om att familjen är barnets främsta 

källa till att uppleva styrka och stöd. Familjer, barn och ungdomar är viktiga 

komponenter i kliniskt beslutsfattande och ska ses som en del i sjukvårdsteamet. 

Familjecentrerade metoder leder till bättre hälsoresultat och bättre fördelning av 

resurser samt till större tillfredsställelse hos patienten och familjen. Då familjecentrerad 

vård används ses också effekter på att barn och ungdomar tar mer ansvar för sin egen 

hälsa. När familjecentrerad vård är en del av vården på en akutmottagning för barn har 

de anställda mer positiva känslor för sitt arbete. Detta har visat sig kunna leda till 

förbättrad arbetsinsats, mindre personalomsättning och en minskning av kostnader 

(American Academy of Pediatrics, 2012). 

 

Ett nyfött barn ses idag som en individ med förmågan att interagera med omgivningen 

och inte som tidigare synsätt då man ansåg att det nyfödda barnet styrdes av reflexer 

och medfödda beteenden. Med denna utveckling har flera metoder för att förbättra 

neonatalvården utvecklats, som till exempel känguruvård, vårdmodellen Newborn 

Individualized Development Care and Assessment (NIDCAP) och familjecentrerad vård 

(SBU Alert, 2006). I Sverige används familjecentrerad vård främst inom neonatalvården 

sedan i mitten av 1990-talet. Huvudkomponenterna för familjecentrerad vård där är att 

avdelningen är öppen för föräldrarna dygnet runt, föräldrarna är involverade i barnets 

vård, föräldrastöd erbjuds, den utvecklingsstödjande vårdmodellen NIDCAP används, 

de främjar amning samt använder känguruvård. Känguruvård innebär att barn med låg 

födelsevikt tidigt får knyta an till sina föräldrar genom en långvarig, kontinuerlig 

hudkontakt mellan barn och förälder (Jackson & Wigert, 2013). NIDCAP är en 

interventionsmodell som innebär att för tidigt födda barn bedöms regelbundet för att se 

vilken grad av stimuli de klarar av. Vården anpassas sedan till den nivå som passar 

barnets neurologiska mognadsgrad. NIDCAP har visat förbättringar hos för tidigt födda 
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barn inom främst kognitiv och psykomotorisk utveckling men även ett minskat behov 

av andningsstöd. Optimal familjecentrerad vård uppnås på samvårdsavdelningar då den 

nyförlösta modern kan vårdas tillsammans med det sjuka nyfödda barnet (SBU Alert, 

2006). På en neonatal intensivvårdsavdelning hjälper vårdpersonalen familjen att 

hantera den stress som uppstår när ens barn vårdas på sjukhus för att föräldrarna på ett 

tryggt sätt ska kunna delta i barnets vård (Jackson & Wigert, 2013). Familjecentrerad 

vård syftar också till att stärka föräldrarna i deras föräldraroll (American Academy of 

Pediatrics, 2012).  

 

Familjecentrerad vård innebär att föräldrarna eller andra familjemedlemmar deltar aktivt 

i barnets vård för att kunna ge barnet sitt känslomässiga, sociala och utvecklande stöd 

som de behöver, inte minst när denne är sjuk. I familjecentrerad vård ska fokus inte 

enbart vara på barnets sjukdom utan att se barnet i sin kontext, i sin familj och dess 

omgivning (American Academy of Pediatrics, 2012; Jackson & Wigert, 2013).  

 

Antalet föräldrar som vill vara närvarande tillsammans med deras barn på 

akutmottagningen när de genomgår invasiva procedurer, som till exempel sedering inför 

reponering eller lumbalpunktion ökar enligt Beckman et al. (2002). Dock visar Youngs 

(2014) studie att familjemedlemmar stannar kvar vid procedurer på akutmottagningen 

mer sällan än de anger att de skulle om en hypotetisk fråga ställdes. Studien visar även 

att manliga vårdnadshavare är mer benägna att lämna rummet vid en procedur. Däremot 

har det blivit allt mer sannolikt att familjemedlemmar ber sjuksköterskor om att få vara 

med vid återupplivningsförsök av deras nära och kära. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor är förberedda på att kunna stödja familjen före, under och efter ett 

bevittnat återupplivningsförsök (Wendovers, 2012). För att säkerställa att 

sjuksköterskorna är förberedda föreslås det att personalutbildning, lokala riktlinjer och 

familjestödssystem upprättas. Vårdpersonal som är medveten om evidensbaserad 

forskning inom ämnet är mer benägna att erbjuda familjemedlemmar att delta (Dudley, 

Ackerman, Brown & Snow, 2015; Wendovers, 2012).  

 

Forskning visar att de flesta föräldrar vill vara närvarande i alla steg i barnets vård, så 

som blodprovstagning, insättning av perifer venkateter, lumbalpunktion, intubering 

samt förflyttning/transport av barnet och även att vara delaktiga i medicinska beslut 

(Boie, Moore, Brummett & Nelson, 1999). Familjecentrerad vård är en strategi för 

hälso- och sjukvården att främja familjens betydelse till ömsesidigt samarbete mellan 

barn, familj och vårdpersonal. Forskning har tidigare visat att när familjecentrerad vård 

används är familjerna mer nöjda med vården. Att integrera familjecentrerad vård har 

visat sig vara en viktig del av vårdkvaliteten (Brown, Mace, Dietrich, Knazik & 

Schamban, 2008). 

 

Dudley, Ackerman, Brown och Snow (2015) beskriver i sin översiktsstudie att 

familjecentrerad vård omfattar följande begrepp; vård utförs till en person inte ett 

tillstånd och att patienten förstås bäst i samband med hans/hennes familj, kultur, 

värderingar och mål. Detta arbetssätt leder till bättre hälsa och sjukvård, patientsäkerhet 

och tillfredsställelse hos patienter och vårdpersonal. Vidare skriver de att när 

familjecentrerad vård används i akutsjukvård samordnas vården med det sjuka barnets 

primärvård som ofta har en pågående, långsiktig relation med barnet och som kan följa 

upp vården när barnet kommer hem igen.  
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Vårdkvalitet  

 

SOSFS 2005:12 beskriver god vårdkvalitet genom sex dimensioner, det som utförs i 

hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserat och ändamålsenligt, vara säker, ges i 

rätt tid, vara rättvist fördelat, vara patientfokuserat och att resurserna ska nyttjas 

optimalt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 ska vården bedrivas så att den 

uppfyller kraven, vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården ska även vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Örtenstrand et al. (2010) studie 

visar på att för tidigt födda barn som vårdas på neonatalavdelningen med 

familjecentrerad vård och där föräldrarna får stanna kvar förkortar sjukhusvistelsen för 

barnet med 5,3 dagar (medelvärde). 

 

Akutsjukvård 

 

Akutsjukvård innefattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta 

sjukdomstillstånd och olycksfall i alla åldersgrupper. Ofta måste vården av barnet ske 

snabbt och med begränsad bakgrundsinformation. Inom akutsjukvård krävs det av 

vårdpersonalen att ha förmåga att identifiera, prioritera och stabilisera vitalfunktioner 

och livshotande akuta sjukdomstillstånd (SOSFS 2008:17). Barn med livshotande akuta 

sjukdomstillstånd tas hand om på ett akutrum eller traumarum vid olycksfall. Vanligtvis 

kommer barnet in med ambulans eller helikopter, dock kan barnet även komma in med 

egen bil och prioriteringen och första bedömningen görs då av en sjuksköterska på 

akutmottagningen. Inne på akutrummet är det vårdpersonal i form av sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare från akutmottagningen, men även narkospersonal vid 

kritiskt sjuka barn, vilket innebär många människor i samma rum (Norgren, Ludvigsson 

& Norman, 2010). Bedömning och behandling av barnet måste ofta ske fort och 

föräldrar eller närstående till barnet kan ha svårt att förstå vad som sker. På en 

barnakutmottagning brukar föräldrar och familjemedlemmar erbjudas att vara med inne 

på rummet där deras barn vårdas (Mason et al., 2011). I de flesta fall är det en i 

vårdpersonalen som utses som stöd för de närstående, i Meeks (2009) studie beskrevs 

det att präster också är villiga att vara stödpersoner. 

 

Akuta situationer som kan uppstå inom akutsjukvård för barn är bland annat 

cirkulations- och andningssvikt, trauma, återupplivning i form av hjärtlungräddning, 

akut neurologi, njursvikt, akut buk, förgiftningar, metabola/endokrina rubbningar, akuta 

infektioner eller drunkningstillbud (Socialstyrelsen, 2015). Dudley et al. (2015) 

beskriver att föräldrar som förbereds och har en aktiv roll vid invasiva procedurer kan 

hjälpa till och lugna barnet. Detta genom att till exempel ge sockerlösning oralt i 

smärtlindrande syfte eller med en bekant röst berätta eller sjunga något för barnet. I de 

mer akuta situationerna anser dock sjukvårdspersonal att det kan vara traumatiskt för 

familjemedlemmar att närvara eller att de kommer att störa. 

 

International Council of Nurses (ICN) har antagit en etisk kod för sjuksköterskor som 

innefattar fyra grundläggande ansvarsområden. De innebär att sjuksköterskan ska 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan 

ska utföra omvårdnaden respektfullt, oberoende av ålder och kön (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Ett barn som är sjukt är som tidigare nämnt en 
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angelägenhet för hela dess familj. Barn som vårdas på sjukhus, beroende på hur sjukt 

barnet är, kan ha en begränsad förmåga att uttrycka sina behov och önskemål. 

Sjuksköterskan möter flera etiska dilemman i mötet med barnet och dess familj, som att 

till exempel beslut ibland måste tas trots att barnet inte vill medverka till vård. För att 

optimera mötet med barn och dess familjer krävs det att sjuksköterskan har specifik 

kunskap, färdighet och kompetens inom barnsjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008).  

 

Det centrala i familjecentrerad vård är förståelsen för sambandet mellan barn/familj och 

sjukvårdspersonalen i ett partnerskap. Familjecentrerad vård representerar en utveckling 

för att förstå partnerskapet. Misslyckande med att införa familjecentrerad vård i 

akutsjukvården kan bidra till flera negativa konsekvenser gällande barn från olika 

kulturer. Kulturella och etniska skillnader ökar missförstånd och svårigheter inom 

kommunikation samt medicinska utvärderingar när det gäller vård och omsorg. 

Överbeläggningar och stress på akutmottagningen kan bidra till att störa eller fördröja 

vården vilket gör det svårt för vårdpersonalen att ge respektfull och omsorgsfull vård. 

Trots dessa utmaningar är det möjligt att använda familjecentrerad vård på 

akutmottagningen, bland annat genom att arbeta tvärvetenskapligt med omvårdnad, 

tolktjänster och socialtjänsten så kan patientsäkerheten främjas. Flera aspekter inom 

akutsjukvård kan återspegla familjecentrerad vård; klinisk verksamhet, patientflöde, 

riktlinjer, miljön och utbildning av vårdpersonal (Dudley et al., 2015). 

 

Partnerskap innebär att det är två eller flera parter som möts, patienten, närstående och 

vårdpersonalen. Varje part är expert på sin erfarenhet, kunskap och hur situationen är 

för just denne. För att skapa partnerskapet måste vårdpersonal vara medvetna om att alla 

parterna förstår sjukdomen via sina respektive tolkningar, konstruktioner av och teorier 

om vad sjukdomen innebär. Samtal kan leda till en samsyn om patientens situation. 

Tillämpad personcentrerad vård innebär att vårdpersonal känner sig redo att ta ansvar i 

sitt arbete och bemöta patienterna så att de upplever sig bekräftade och delaktiga i 

partnerskapet (Edberg, 2013). 

 

Problemformulering 

 

Det finns idag inga svenska studier gjorda på familjecentrerad vård inom akutsjukvård 

för barn, men utländsk forskning har visat att familjecentrerad vård har betydelse för 

vårdkvaliteten vid vård av barn. Denna studie avser att studera vilken betydelse 

familjecentrerad vård har för vårdkvaliteten hos barn och föräldrar som vårdas samt 

vårdpersonal som vårdar inom akutsjukvård eller på en barnakutmottagning. På sjukhus 

erbjuds föräldrar att stanna kvar med sitt barn och bland annat att vara med inne på 

akutrummet när deras barn vårdas och en i vårdpersonalen utses till anhörigmottagare 

som stöd till de närstående. Dock är allt fokus på det sjuka barnet och dessutom används 

ingen standardiserad metod för hur bemötandet av föräldrar ska ske utan det beror ofta 

på varje sjuksköterskas individuella erfarenhet. Därför kan det vara av intresse att till 

exempel studera vilka faktorer som påverkar vårdkvaliteten vid familjecentrerad vård på 

en akutmottagning. Med familjecentrerad vård finns det förhoppningsvis en möjlighet 

att förbättra akutsjukvården ännu mer, inte bara som en fördel för barnet och dess familj 

utan också för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva vilken betydelse familjecentrerad vård har för vårdkvaliteten 

inom akutsjukvården för barn. 

 

METOD 

Design 

 

I den här studien utfördes en litteraturstudie med en strukturerad litteratursökning. 

Studier som belyste familjecentrerad vård inom akutsjukvård för barn inkluderades med 

avsikt att svara på syftet. En litteraturstudie lämpar sig när forskaren ser att det finns ett 

behov för mer forskning inom ett ämne och vill samla tidigare forskning för att sedan 

sammanställa resultaten från de befintliga studierna till ett nytt resultat (Polit & Beck, 

2012). Litteraturen söktes systematiskt genom att väsentlig forskning identifierades, 

valdes, värderades och analyserades och till slut sammanställdes. Studien inkluderade 

såväl kvalitativ forskning som kvantitativ forskning då syftet var att granska medicinskt 

mätbara värden och subjektivt upplevda erfarenheter. Kvalitativ forskningsansats har 

för avsikt att förutsättningslöst beskriva, förstå, förklara och tolka människors 

upplevelser. Data samlas då in genom texter i form av till exempel intervjuer som 

därefter tolkas och sammanställs enligt olika tema alternativt subgrupper. Kvantitativ 

forskning utgår från en hypotes och strävar efter att se samband, förutsäga och förklara. 

Data samlas då in med hjälp av till exempel frågeformulär, provtagningar och skalor 

och resultaten fås genom kvalificering och statistisk beräkning. Även studier med mixad 

metod inkluderades och genom att studier med olika metoder användes får studien fram 

data på flera nivåer, vilket gjorde att resultat blev mer övergripande inom ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Studier med mixad metod integrerar både kvalitativ 

och kvantitativ data (Henricson, 2012). Datainsamlingen och dataanalysen presenteras 

nedan tydligt för att resultaten ska kunna verifieras och vara reproducerbara (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Urval 

 

Sökningen i databaserna gjordes utifrån syftet och sökorden. Varje sökord användes 

först var för sig och sedan tillsammans med operatorerna AND och OR för att avgränsa 

materialet (Forsberg & Wengström, 2013). För att få ett aktuellt resultat inkluderades 

artiklar som inte var äldre än 12 år. Sökningen begränsades till 15 år, sedan valdes 12 år 

av författaren för att få tillräckligt med artiklar men även att hålla resultatet aktuellt. 

Artiklarna skulle ha en sammanfattning (abstract), inkludera barn i åldrarna 0-18 år i 

studien samt vara skrivna på antingen engelska eller svenska. Vetenskapliga artiklar 

med studier inom neonatalvård och intensivvård exkluderas då denna studie inte riktar 

sig till för tidigt födda barn. Även reviewartiklar exkluderades. 

 

Datainsamling 

 

Genom en första sökning i Google scholar hittades ett statligt grundläggande 

handlingsprogram från USA som beskriver familjecentrerad vård och barnläkarens roll 

inom ämnet vilket gav författaren mer bakgrundskunskap till studien och utifrån 
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referenslistan kunde författaren vidare finna intressanta artiklar (American Academy of 

Pediatrics, 2012). En ny reviewartikel ”Patient- and Family-Centered Care of Children 

in the Emergency Department” skriven av Dudley, Ackerman, Brown och Snow (2015) 

fanns också via Google scholar. Vidare gjordes en strukturerad litteratursökning i 

databaserna PubMed och CINAHL för att hitta de vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i studien.  

 

Datainsamlingen bestod av flera databassökningar i databaserna PubMed och CINAHL, 

från den 16 november 2015 till den 8 mars 2016. PubMed och CINAHL var de 

databaser som ansågs lämpliga för att finna material inom området omvårdnad. I 

PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH) termer för att öka precisionen 

inom ämnet i sökningen. Termerna är uppbyggda i en trädstruktur med synonymer och 

bred täckning av ämnet (Karolinska Institutet, 2016). I första sökningen den 16 

november 2015 i PubMed användes sökorden; family nursing (MeSH term), family-

centered care eller professional-family relations (MeSH term), emergency department, 

emergency medical service (MeSH term), resuscitation room eller resuscitation (MeSH 

term), vilket gav 260 artiklar, utav de lästes 29 sammanfattningar och 18 artiklar. Den 

23 januari 2016 gjordes ytterligare en sökning med sökorden family-centered care scale 

och acute vilket gav tre artiklar där en artikel valdes att inkluderas i studien.  

 

Då ingen sökning var tillräckligt bred och författaren inte fann lämpligt antal med 

studier, så lades sökordet family presence till den 8 mars 2016 i den ursprungliga 

sökningen från den 16 november 2015 och då utökades träffarna till 368 artiklar. I 

samma sökning lades även sökordet family-centred care till, då det upptäcktes av 

författaren att två olika stavningar förekom i engelskan. Författaren gick sedan igenom 

alla titlar och 51 av sammanfattningarna. Därefter lästes 42 artiklar och slutligen valdes 

12 artiklar ut till studien. Även två till manuella sökningar gjordes samma datum som 

gav ytterligare tre till artiklar till studien, family-centred care AND nurses och family-

centred care AND parents. 

 

I CINAHL användes CINAHL headings vilket är kontrollerade ämnesord likt MeSH 

termer. I sökningen i CINAHL 13 januari 2016 användes sökorden, family-centered 

care eller family-centred care och resuscitation och emergency service vilket gav 45 

träffar med inklusionskriterierna och då gjordes en dubblettkontroll, vilket innebar att 

artiklar som förekom i bägge databaserna exkluderades från sökningen. Vidare lästes 

samtliga titlar och sammanfattningarna på varje artikel vars titel svarade till syftet. Från 

CINAHL valdes sedan en artikel till att ingå i studien. Hela datainsamlingen finns 

presenterad i en sökmatris, Tabell 1, nedan.  

 

En artikel skriven av Fein, Ganesh och Alpern från 2004 valdes utifrån referenslistan till 

”Patient- and Family-Centered Care of Children in the Emergency Department” skriven 

av Dudley et al. (2015). Tillsammans med den och de 17 artiklar som hittades via 

databassökningarna blev det totalt 18 vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien. 
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Tabell 1. 

Databas Sökord 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstracts 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 160113 Family Centered Care 825       

CINAHL Family Centred Care 94       

CINAHL Emergency Service 2838       

CINAHL Resuscitation 793       

CINAHL 

Family Centered Care OR Family-

Centred Care AND Emergency Service 

AND Resuscitation med 
inklusionskriterier  45 1 1 1 

PubMed 151116 

Family Centered Care, Family Nursing 

OR Professional-family relations 54191       

PubMed 

Emergency department, emergency 

medical service, ”resuscitaion room” 

OR resuscitation 290374       

PubMed 

Family Centered Care, Family Nursing 

OR Professional-family relations AND 

Emergency department, emergency 

medical service, ”resuscitaion room” 

OR resuscitation 2297       

PubMed 

Family Centered Care, Family Nursing 

OR Professional-family relations AND 

Emergency department, emergency 

medical service, ”resuscitaion room” 

OR resuscitation med 

inklusionskriterier 260 29 17 

Se sökningar gjorda 

160308 

PubMed 160113 

family nursing, quality of health care 

AND emergency medical services 56 6 2 0 

PubMed 160123 Family-centered care scale AND acute 3 1 1 1 

PubMed 160308 Family-centred care AND nurses 60 2 2 2 

PubMed 160308 Family-centred care AND parents 148 1 1 1 

PubMed 160308 

Family Centred Care, Family Centered 

Care, Family Nursing, Professional-

family relations OR ”family presence” 55822       

PubMed 

Emergency department, emergency 

medical service, ”resuscitaion room” 

OR resuscitation 299624       

PubMed 

Family Centred Care, Family Centered 

Care, Family Nursing, Professional-

family relations OR ”family presence” 

AND Emergency department, 

emergency medical service, 

”resuscitaion room” OR resuscitation 2457       

PubMed 

Family Centred Care, Family Centered 

Care, Family Nursing, Professional-

family relations OR ”family presence” 

AND Emergency department, 

emergency medical service, 

”resuscitaion room” OR resuscitation 

med inklusionskriterier 368 51 42 12 
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Dataanalys 

 

De vetenskapliga artiklarna valdes systematiskt utifrån syftet. De bearbetades sedan för 

att redovisas i en artikelmatris, Bilaga 1. Artiklarna värderades och kvalitetsbedömdes 

enligt Sophia Hemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats som är 

utarbetad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011), se Bilaga 2. Detta gjordes för att bedöma studierna och välja de som 

skulle ingå i analysen. Målet var att använda artiklar med så hög kvalitet som möjligt, 

dock inkluderades även de artiklarna med låg kvalitet därför att deras resultat svarade 

till denna studies syfte. Vetenskaplig kvalitet delas in i tre grader, låg, medel och hög 

kvalitet. Artiklar med hög kvalitet ska bestå av en större välplanerad och väl genomförd 

studie medan studier med lägre kvalitet har lågt deltagande och otillräcklig statistisk 

styrka (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

I artikelmatrisen extraherades relevant data för studien och den analyserades samt 

sammanställdes sedan enligt Whittemore och Knafls (2005) integrativa översiktsmetod. 

Denna metod var lämplig att använda för att kunna presentera en övergripande 

förståelse inom ämnet och den styrker helhetsförståelsen när det finns data från olika 

källor. Dataanalysen bestod först av att mönster, teman eller förhållanden noterades 

genom att jämförelser gjordes och att olikheter eller kontraster mellan de olika 

resultaten sågs. Detta gjordes för att sedan kunna ordna, se rimligheter och 

sammanställa en logisk sammanfattning som här presenteras i resultatdelen. Teman 

identifierades genom att likartad data grupperades. Resultat från de olika kvalitativa och 

kvantitativa studierna kunde inte likställas helt dock kompletterade och stöttade de 

varandras data och på så sätt kunde de ge denna studie ett bredare resultat (Whittemore 

& Knafl, 2005). Teman som sammanfattades till resultatdelen är partnerskap med 

underkategorierna delaktighet i vården och respekt för familjen samt familjenärvaro 

med underkategorin påverkan på vården. Teman och kategorierna som extraherades 

jämfördes med ursprungsdata i artiklarna. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

All forskning bör alltid ha ett etiskt förhållningssätt. När människor ingår i forskning 

måste alltid etiska aspekter beaktas enligt de forskningsetiska principerna. De 

forskningsetiska principerna är till för att skydda individen och ge riktlinjer för 

förhållandet mellan forskare och deltagare och består av fyra huvudkrav. Huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). Studier som har inkluderas i denna studie ska ha ett 

godkännande av en etisk kommitté eller fört ett etiskt resonemang. All data som 

förhåller sig till syftet för studien och som använts för forskningen ska redovisas. All 

forskning som presenterar resultat inom syftet ska presenteras, alltså inte bara det som 

stödjer forskarens hypotes (Polit & Beck, 2012; Forsberg & Wengström, 2013).  

 

RESULTAT 

I denna studie identifierades två teman, partnerskap samt familjenärvaro, vilka ses som 

viktiga faktorer för att bedriva familjecentrerad vård inom akutsjukvården för barn. 
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Delaktighet i vården och respekt för familjen utformades som underkategorier till 

partnerskap. Påverkan på vården skapades som underkategori till familjenärvaro. 

 

Partnerskap 

 

Lees (2007) studie visar att partnerskap kan bidra till att förbättra välbefinnande för 

barn medan de är i sjukhusmiljö och att partnerskapet innebär ett samarbete med 

familjemedlemmarna så att de blir delaktiga i barnets vård.  

 

Delaktighet i vården 

Att familjemedlemmar involveras och är delaktiga i sitt barns vård visade sig vara en 

stor del i den familjecentrerade vården. Sjuksköterskor anser att föräldrar ska få stanna 

kvar på sjukhus med sitt barn och att en del av sjuksköterskans uppgift är att vara stöd 

och bistå familjen i vården kring deras barn (Coyne, O’Neill, Murphy, Costello & 

O’Shea, 2011; Hughes, 2007; Lee, 2007). Föräldrar vill känna sig viktiga för sitt barns 

vård, vara en del av planeringen i omvårdnaden och även få utföra omvårdnad (Curley, 

Hunsberger & Harris, 2013; Hughes, 2007; Stuart & Melling, 2014). 

Familjemedlemmars medverkan är grundläggande för barnets hälsa och 

familjemedlemmar innefattar inte bara föräldrar och syskon utan också till exempel 

mor- och farföräldrar (Coyne et al., 2011; Lee, 2007). 

 

”Family-centred care is all about nursing care involving all the care for the patient and 

also caring for the family of that patient too.” 

(Stuart & Melling, 2014, s. 19) 

 

Familjecentrerad vård visar sig leda till färre akutbesök för barn med särskilda behov 

och att barnen har lägre odds att drabbas av fördröjd vård (Kuo, Bird & Tilford, 2011).  

 

Respekt för familjen 

Sjuksköterskornas roll är även att öppensinnat respektera familjens önskemål och 

värderingar samt att lyssna på dem (Coyne et al., 2011; Lee, 2007; Kuo et al., 2011; 

Stuart & Melling, 2014). De måste informera om alternativen för familjen att delta och 

närvara och ge information om barnets hälsotillstånd (Curley et al., 2013; Lee, 2007). 

Föräldrar får för lite information om möjligheten att delta i vården, trots att föräldrarna, 

om de deltar aktivt, kan ge information om deras barn så att sjuksköterskan förstår 

barnet bättre (Lee, 2007; Stuart & Melling, 2014). Hughes (2007) studie visar att 

familjen får tillräckligt med muntlig information gällande deras sjuka barn dock mer 

sällan skriftlig information. Coyne et al. (2011) påpekar även att skriftlig information är 

viktig samt att den finns tillgänglig på flera språk.  

 

Ett flertal studier finner att det är bäst att en specifik personal utses som stöd för 

familjen vid invasiva procedurer eller återupplivning för att det ska finnas tillräckligt 

med tid för barnet och familjen (Crowley, Gallagher & Price, 2015; Fein, Ganesh & 

Alpern, 2004; Kingsnorth et al., 2010; Lowry, 2012; McGahey-Oakland, Lieder, Young 

& Jefferson, 2007). Förslagsvis är det en sjuksköterska som är stödperson för 

familjemedlemmarna dock föreslås det även att präster kan bidra (Lowry, 2012). Att bli 

placerad i ett väntrum skapar oro om att inte veta vad som sker trots att 

familjemedlemmarna får uppdatering om barnets hälsostatus regelbundet (McGahey-

Oakland et al., 2007). I Crowley et al. (2015) beskriver sjuksköterskor hur de slits 

mellan att stödja föräldrarna samt att bidra med vården av barnet. Familjemedlemmar 
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måste även få möjlighet att avstå att vara närvarande eller lämna akutrummet vid en 

invasiv procedur eller återupplivning när som (Fein et al., 2004; Kingsnorth et al., 

2010). För att kunna bedriva familjecentrerad vård måste sjukhuset vara familjevänligt 

genom att det finns tillräckligt med nödvändiga faciliteter för familjerna (Coyne et al., 

2011; Lowry, 2012). 

 

Familjenärvaro 

 

Stuart och Mellings (2014) studie hade bland annat som syfte att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning om familjecentrerad vård och studien visade att alla 

sjuksköterskor hade hört talas om familjecentrerad vård. Utav de 18 inkluderade 

studierna visade 10 resultat på att sjuksköterskor hade en positiv inställning till 

familjenärvaro och/eller familjedelaktighet (Coyne et al., 2011; Crowley et al., 2015; 

Fein et al., 2004; Hughes, 2007; Lee, 2007; Lowry, 2012; Jones, Parker-Raley, Maxson 

& Brown, 2011; Kingsnorth et al., 2010; Mangurten et al., 2006; Stuart & Melling, 

2014). Medan två visade på en negativ inställning (Egemen, İkizoĝlu, Karapɩnar, Coşar 

& Karapɩnar, 2006; Tripon et al., 2014).  

 

Påverkan på vården 

Det råder delade meningar om familjemedlemmars påverkan när de närvarar vid 

invasiva procedurer och återupplivning inom akutsjukvården. Sjuksköterskors 

förutfattade meningar är ofta att familjemedlemmar ska störa vården, få panik inne på 

akutrummet eller påverka vårdteamets förmåga att ta hand om det sjuka barnet genom 

till exempel ökad stress hos vårdpersonalen (Egemen et al., 2006; Jones et al, 2011; 

Tripon et al., 2014). Fein et al. (2004), Jones et al. (2011) och Mangurten et al. (2006) 

studier visar att sjuksköterskor också oroar sig för att juridiska frågor ska uppkomma 

när familjemedlemmar närvarar.  

 

Crowley et al. (2015) och Kingsnorth et al. (2010) studier visade på att en bedömning 

bör göras vid varje akutsituation och av varje familjemedlem. Denna bedömning ligger 

till grund för om de tillåts närvara eller inte samt att de ska informeras om situationen 

innan de går in i akutrummet. Tripon et al. (2014) studie visar på att läkare oftare än 

sjuksköterskor föredrar att föräldrar närvarar medan Mangurten et. al. (2006) studie 

visar att signifikant fler sjuksköterskor än läkare ansåg att familjen hade rätt att närvara 

med deras barn. Majoriteten av föräldrar tycker att det är deras rätt att vara med och 

skulle närvara igen om de fick möjligheten (Mangurten et al., 2006; McGahey-Oakland 

et al., 2007). I Tripon et al. (2014) studie var det i 25 procent av fallen föräldrarnas 

önskan att delta. Hur invasiv och livshotande situationen eller proceduren är var en 

faktor som påverkar vårdpersonalens beslut om godkännande av föräldranärvaro (Fein 

et al., 2004). Enligt Kingsnorth et al. (2010) och Stuart och Mellings (2014) studier var 

det vanligast att mödrar närvarade följt av fäder. I McGahey-Oakland et al., (2007) 

studie svarade föräldrarna att de ansåg att vårdnadshavarna främst hade rätt att delta, 

därefter hade andra familjemedlemmar rätt att närvara och att de skulle rekommendera 

familjenärvaro för andra familjer. Mangurten et al. (2006) studie visade att 

föräldranärvaro inte påverkade vårdpersonalens utförande av själva proceduren.  

 

Det är inte bara påverkan på vården som spelar roll utan även hur föräldrarna berörs av 

att närvara. Sjuksköterskor anser ofta att det är traumatiskt för föräldrar att se sitt barn 

vid en invasiv procedur eller återupplivning och att det kan bidra till besvärliga minnen 

(Fein et al., 2004; Jones et al., 2011; Lowry, 2012; Tripon et al., 2014). Dock visar 
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Dudley et al. (2009), Jones et al. (2011) och McGahey-Oakland et al. (2007) studier att 

föräldrar kände sig hjälpta av att närvara, då det kan bli lättare att bearbeta exempel 

sorgeprocess och att familjen ser att allt görs för deras barn. I McGahey-Oakland et al. 

(2007) studie dog de barn vars familjemedlemmar deltog i studien och föräldrarna som 

närvarade vid återupplivningsförsöket svarade att själva närvaron gjorde att de fick ett 

avslut.  

 

Barn blir ofta lugnade av att ha någon de känner närvarande genom att 

familjemedlemmen blir ett känslomässigt stöd för barnet (Fein et al., 2004; Lowry, 

2012; Mangurten et al., 2006; McGahey-Oakland et al., 2007). Föräldrar som var med 

vid invasiva procedurer hjälpte till att placera sitt barn inför utförandet (Mangurten et 

al., 2006). I Kuo et al. (2011) studie hade 66 procent av familjerna familjecentrerad vård 

och det visade sig finnas positiva samband mellan familjecentrerad vård och ett 

stabilare hälsostatus hos barnen och en minskad belastning på familjen. För att det 

skulle räknas att en familj har familjecentrerad vård skulle familjerna svara att 

vårdpersonal ser familjens specifika omsorg genom att spendera tillräckligt med tid med 

barnet, lyssna noggrant, respektera familjens värderingar, få specifik information som 

de behöver och att familjen är delaktiga i barnets vård.   

 

”We know that families have a better level of satisfaction when they are more involved. 

The more info they have, the more they feel that they are active participants in their 

child’s care. The long term studies are even showing family presence helps families 

through the grieving process because they feel they are participants in their child’s 

care”. 

(Jones et al., 2011, s. 205) 

 

Sjuksköterskor beskriver möjligheten att kunna titta till familjemedlemmarna, se deras 

beteende, finnas där och stötta och trösta dem som positiva erfarenheter av 

familjenärvaro (Lowry, 2012). Kingsnorth et. al. (2010) studie visar att det är viktigt att 

familjemedlemmar som närvarar får stöd och att en riktlinje för hur sjuksköterskor ska 

agera vid familjenärvaro är nödvändigt för att säkerställa enhetlighet. Coyne et al. 

(2011) studie visar att sjuksköterskor upplever att det krävs organisations- och 

ledningsstöd för att fullt ut kunna genomföra familjecentrerad vårdpraxis. Faktorer som 

påverkar familjecentrerad vård negativt är till exempel tidsbrist, hög arbetsbelastning, 

brist på stöd, otillräcklig bemanning och ojämn utbildningsnivå hos sjuksköterskorna 

(Coyne et al., 2011; Crowley et al., 2015). I Coyne et al. (2011) föreslår sjuksköterskor 

att specifika övningstillfällen är nödvändiga för att träna och uppdatera kompetensen 

och ge sjuksköterskor verktyg för att kunna utföra familjecentrerad vård. 

 

Endast vid ett fåtal tillfällen så störs eller avbryts vården av en familjemedlem som 

närvarar. I Ryan och Trestons (2007) och Sacchetti, Paston & Carraccios (2005) studier 

var det vid reponering som föräldrarna störde för att de upplevde oro för att sina barn 

kände smärta trots att de var sederade. Familjemedlemmar är sällan fysiskt i vägen och 

vanligaste avbrottet var verbal, i form av prat, och i vissa fall hade föräldrar känt att de 

höll på att svimma och avbröt därför proceduren (Dudley et al., 2009; Mangurten et. al., 

2006; Sacchetti et al., 2005).  

 

Dudley et al. (2009) studie hade som syfte att se om familjenärvaro förlänger tiden vid 

traumaåterupplivning genom att mäta tiden. Resultatet visade att tiden för att utföra en 

datortomografundersökning hade ett medianvärde på 21 minuter både med och utan att 
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föräldrar närvarande. Inte heller vid återupplivning var det någon skillnad på 

medianvärdet på 15 minuter, med eller utan föräldranärvaro. Ingen signifikant skillnad 

kunde därmed visas på att effekten av traumaåterupplivning påverkas med föräldrar 

närvarande. I Mangurten et al. (2006) svarade 93 procent av vårdpersonalen att 

proceduren tog lika lång tid med familjen närvarande. Åtta procent upplevde att 

resultatet av åtgärden kunde ha blivit annorlunda om familjen inte hade närvarat. 

 

”FCC improves and enhances clinical outcomes for children with complex needs and 

provides more support for the families as they deal with the challenges and joy of 

nursing their child.” 

(Coyne et al., 2011, s. 2566) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med den aktuella studien var att beskriva vilken betydelse familjecentrerad vård 

har för vårdkvaliteten inom akutsjukvården för barn genom att se vilka faktorer som 

påverkas av familjecentrerad vård. En litteraturstudie valdes för att undersöka, få en 

ökad förståelse och överblick inom området (Polit & Beck, 2012). Vidare skulle en 

empirisk studie kunna genomföras med antingen enkäter eller intervjuer för att ta reda 

på sjuksköterskors erfarenheter eller föräldrars uppfattning om familjecentrerad vård, 

dock måste familjecentrerad vårdpraxis först utvecklas och införas i akutsjukvården för 

barn. 

 

De utvalda vetenskapliga artiklarna återfanns främst i databasen PubMed och enbart en 

artikel var från databasen CINAHL. Endast artiklar som fanns tillgängliga eller kunde 

beställas genom Sophiahemmet Högskola, Karolinska Institutet och Karolinska 

Universitetssjukhuset bibliotek användes vilket kan ha resulterat i att relevanta artiklar 

har uteslutits och det kan ha påverkat studiens kvalitet och reliabilitet. Små studier med 

endast ett fåtal deltagare i studien inkluderades trots låg kvalitet för resultatet ansågs 

svara till syftet vilket ger denna studie en lägre trovärdighet (Forsberg & Wengström, 

2013). Författarna till studier med låg kvalitet har diskuterat att studien är liten och dess 

begränsningar och förslagsvis beskriver de att samma studie kan göras i ett större 

format.  

 

Författaren till den aktuella studien upplevde svårigheter i sökningen, speciellt med att 

hålla den strukturerad och veta vilka sökord som gav vilka artiklar. Detta berodde sannolikt 

på oerfarenhet. Första databassökningen gjordes tillsammans med en bibliotekarie vilket 

rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013). Därför gjordes sökningarna om vid 

flera tillfällen och sökorden specificerades efter hand, detta gjorde att relevanta artiklar 

hittades och inkluderades sent i studiens skede. Det kan medföra svårigheter att genomföra 

metoden exakt likadant igen även om den finns beskriven. Författaren anser dock att 

studien ändå mäter det som avses att mätas utifrån syftet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Författarens otillräckliga erfarenhet av att göra kvalitetsbedömningar av artiklar kan ha 

påverkat studiens resultat och reliabilitet. Om en studies kvalitet bedömdes vara mellan två 

bedömningsnivåer har den lägre valts för att bringa tillförlitlighet till studien. 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsformulär beskriver inte specifikt en 
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granskningsmetod för studier med mixad metod därför var de svårare att kvalitetsbedöma 

(Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Alla artiklar i 

denna studie är publicerade på engelska och har under dataanalysen översatts av författaren 

till svenska vilket ökade risken för feltolkningar och fel vid översättningar då författaren 

inte har engelska som första språk. Detta förebyggdes av att lexikon användes samt att 

artiklarna lästes flertalet gånger. Liknande svårighet upplevdes i att direkt översätta 

sammanfattningen till engelska då meningsuppbyggnaderna skiljer sig åt från det svenska 

språket. Dataanalysen strukturerades utifrån Whittemore och Knafls (2005) integrativa 

översiktsmetod. Att följa en analysmetod och redovisa analysförfarandet anses viktigt för 

att visa på trovärdighet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). I denna studie 

presenteras data i en artikelmatris. Vidare skriver Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) att även författarens förförståelse kan ha inverkan på hur analysen går tillväga. 

 

Denna litteraturstudie bygger på 18 vetenskapliga studier dock anses detta resultat vara 

för litet för att kunna representera ämnet och generalisera till all akutsjukvård för barn 

utan en större systematisk litteraturstudie skulle då behöva göras för att täcka hela 

ämnet. Förslagsvis kan det leda till en implementeringsstudie. Arton artiklar ansågs 

ändå tillräckligt för denna studie som hade en begränsad tidsram. 

 

Resultatdiskussion 

 

Detta är en internationell litteraturstudie som bygger på studier från främst USA men 

innehåller även studier från Irland, Storbritannien, Frankrike, Turkiet samt Australien. 

Studiens resultat visar på att familjemedlemmars delaktighet i barnets vård, genom att 

delta aktivt, närvara vid invasiva procedurer och återupplivning, planera och utföra 

omvårdnad och bidra med information om barnet är viktiga faktorer för familjecentrerad 

vård och främst också barnets hälsa. Sjuksköterskans roll är att finnas där och lyssna till 

familjen vilket är centralt för den familjecentrerade vården.  

 

American Academy of Pediatrics (2012) policy säger att familjecentrerad vård bygger 

på att familjen är barnets främsta källa till att uppleva styrka och stöd, samt att familjen 

och barnet är en del av sjukvårdsteamet och ska vara med vid kliniskt beslutsfattande 

vilket också framkommer i denna studie. Familjecentrerad vård kan färga allt från 

planering, utförande samt utvärdering av vården genom att familjen till exempel 

informerar om barnets tillstånd, mående och förbättring av till exempel en behandling. 

Likt denna studies resultat beskriver även American Academy of Pediatrics (2012) att 

ett effektivt partnerskap i alla typer av vård är relevant. Tidigare var familjecentrerad 

vård mest känt inom neonatalvård, men idag sprids det från primärvård till akutsjukvård 

(Dudley et al., 2015). 

 

Brown et al. (2008) beskriver att äldre forskning ofta uttrycker vårdpersonals oro över 

att inkludera familjen i barnets vård, bland annat att familjemedlemmen skulle påverkas 

känslomässigt på ett negativt sätt, få besvärliga minnen och att de kan bli stötta av 

vårdpersonalens kommentarer. Dudley et al. (2009), Fein et al., 2004, Jones et al. 

(2011) Lowry, 2012, Mangurten et al., 2006 och McGahey-Oakland et al. 2007 studier 

visar på att föräldrars erfarenheter av familjenärvaro istället hjälper både dem och barnet 

vilket talar för en positiv påverkan och att familjenärvaro inte heller påverkar 

vårdpersonalen eller inverkar på utförandet av vården. Resultatet visar också att 

familjenärvaro inte påverkar tiden under återupplivning av traumapatienter vilket stöds 

av O’Connell, Farah, Spandorfer och Zorc (2007) studie som inte heller fann någon 
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signifikant tidsskillnad i fall då familjemedlemmar närvarade eller inte. Detta anser 

författaren till denne studie vara relevanta forskningsresultat i att fullt ut acceptera 

familjecentrerad vård med familjenärvaro och familjedelaktighet i alla situationer även 

de akuta. Sjuksköterskan har där en viktig roll med att stödja familjen så att de vågar 

vara med och de måste få veta att de har möjligheten att vara delaktiga. Vid till exempel 

dödsfall är det vanligt att präst eller liknande också kan finnas tillgängliga som stöd, 

vilket Lowry (2012) studie också föreslår. I Crowley et al. (2015) studie beskrivs det 

hur sjuksköterskor slits mellan att stödja föräldrarna samt att bidra med vården av barnet 

vilket forskaren anser vara en resursfråga. Om det finns tillräckligt med vårdpersonal 

kan de dela upp sig och hinna med både och. Då har även den vårdpersonal som är 

ansvarig för barnet i en återupplivningssituation möjligheten att helt fokusera på barnet 

och vet att familjemedlemmarna har stöd av någon annan. I familjecentrerad vård ska 

fokus inte enbart vara på barnets sjukdom utan barnet ska ses som en helhet med sin 

familj och dess omgivning enligt American Academy of Pediatrics policy från 2012.   

 

I resultatet framkom det att för att kunna bedriva familjecentrerad vård behöver 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal utbildning i hur familjecentrerad vård fungerar 

(Coyne et al., 2011 & Fein et al., 2004). Detta instämmer också Dudley et al. (2015) och 

Wendover (2012) om samt att Edberg (2013) skriver hur bred kunskap och utbildning 

behövs för personcentrerad vård vilket grundar sig i samma tanke med att patientens 

perspektiv ska vara i fokus. 

 

Hur akutsjukvården fungerar idag påverkar vårdpersonalens inställning till olika sätt att 

arbeta och hur kulturen är på akutmottagningen är har visat sig vara en viktig faktor för 

attityden för familjecentrerad vård (Hemmelgarn, Glisson & Dukes, 2001). Dudley et al. 

(2015) studie beskriver hur förebilder inom familjecentrerad vård är ledande i att ändra 

kulturen på akutmottagningen. Denna studie visar på vikten av familjedelaktighet vilket 

stöds av Dudley et al. (2015) studie som visar på att familjecentrerad vård på 

akutmottagningen syftar till att hålla samman familjen och lära familjen om deras roll i 

vården. Detta kan dock vara utmanande för sjuksköterskan under ett kort akutbesök.  

 

I denna studie inkluderades studier gjorda med barn i åldern 0-18 år och ingen specifik 

fokusering på ålder har gjorts men familjecentrerad vård kan skilja sig i olika åldrar. 

Därför kan det vara av intresse att titta vidare på åldersspecifik familjecentrerad vård. 

Ungdomar behöver ofta ett större utrymme för sekretess och vill inte ange för 

närstående sökorsak på akutmottagningen. De kan även uppsöka vård själva, i de 

sammanhangen måste vårdpersonal ta hänsyn till ungdomarnas önskan dock i akuta 

livshotande situationer bör familjemedlemmar informeras och involveras. 

 

Två av de inkluderade studierna exkluderade familjer som inte ansågs lämpliga att 

närvara vid en invasiv procedur eller återupplivning på grund av att någon 

familjemedlem var känslomässigt instabil, stridslysten, misstänkt för barnmisshandel 

eller uppvisade ett förändrat mentalt status på grund av alkohol eller droger (Kingsnorth 

et al., 2010; Mangurten et al. 2006). Av etiska skäl kan det vara rätt att inte låta 

familjemedlemmar som inte anses stabila närvara dock kan detta ha påverkat studiernas 

resultat då familjemedlemmar som kanske hade stört vården inte från början hade 

möjligheten att delta och endast familjemedlemmar som ansågs sansade nog deltog. 

 

 



 

16 

 

Slutsats 

 

Familjecentrerad vård kan vara en strategi för att förbättra akutsjukvården för barn, 

denna studie visar på att ett partnerskap mellan sjukvårdspersonal och 

familjemedlemmar och familjenärvaro vid invasiva procedurer och återupplivning är 

betydelsefulla faktorer för familjecentrerad vård. Familjemedlemmars delaktighet i 

barnets vård och att familjen är närvarande i alla situationer och finns där för sitt barn 

hjälper både dem och barnet i dess akuta tillstånd. Sjuksköterskors inställning om att 

föräldrar har rätt att finnas där och att tid finns för sjuksköterskorna att stötta familjen 

spelar också roll inom den familjecentrerade vården.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Om familjemedlemmarna är mer involverade och delaktiga i vården kan det bidra till att 

informationen mellan barnet och dess familj och vårdpersonalen blir bättre, vilket leder 

till att det blir lättare att ta beslut gällande omvårdnad och/eller medicinska åtgärder. 

Familjecentrerad vård ger en bättre förståelse för familjen och deras förmåga att utföra 

omvårdnad. För att implementera familjecentrerad vård ska utgångspunkten och fokus 

vara på att ha ett övergripande familjecentrerat tillvägagångssätt, familjedelaktighet i 

vården, resurser för familjestöd, riktlinjer gällande informationsdelning och 

beslutsfattande, kontinuitet i vården, utvärdering av vården samt att arbeta i partnerskap. 

Familjecentrerad vård behöver implementeras i akutsjukvården i Svergie för att vidare 

kunna forska på dess betydelsen för vårdkvaliteten.  
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 Bilaga 1. Artikelmatris. 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Coyne, 

O’Neill, 

Murphy, 

Costello, 

O’Shea 

2011 

Irland 

 

What does 

family-centred 

care mean to 

nurses and how 

do they think it 

could be 

enhanced in 

practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

användande av 

familjecentrerad vård. 

Deskriptiv 

enkätstudie med 2 

öppna frågor, vars 

resultat redovisas 

i denna artikel. 

N = 

250 

(750) 

Sjuksköterskor accepterar familjecentrerad vård som en 

idealisk filosofi för vård av barn och deras familjer, men 

genomförandet av familjecentrerad vård i praktiken tycks 

innebära utmaningar. Majoriteten i denna studie visade att 

de krävs ytterligare organisation och lednings stöd för att 

fullt ut genomföra familjecentrerade vårdpraxis.  

Två huvudteman identifierades "komponenterna i 

familjecentrerad vård" och "öka familjecentrerad vård". I 

temat ”komponenterna i familjecentrerad vård” ingick: 

involvera familjen, arbeta i partnerskap, förmedla vård, ge 

högkvalificerad vård och tvärprofessionellt synsätt. I temat 

”öka familjecentrerad vård” ingick: bättre faciliteter för 

familjer, bättre faciliteter för patienter, psykosocialt och 

finansiellt stöd, bemannings- och ledningsstöd, bättre 

kommunikation och hjälpmedel, förmedling av vård och 

utbildning och övning.  

Sjuksköterskor svarade att informationsutbyte och 

beslutsfattande var grundläggande inom familjecentrerad 

vård och ska ske tillsammans med familjemedlemmarna. 

Sjuksköterskor ansåg att deras roll var att stödja och bistå 

familjer i vården. Familjens medverkan visade sig 

grundläggande för barnets hälsa. Öppen kommunikation och 

att informationen som ges ska vara förståelig, opartisk och 

direkt ges på ett stödjande sätt. 

Tidsbrist, hög arbetsbelastning, otillräcklig bemanning och 

ojämn utbildningsnivå var nyckelfaktorer som påverkade 

familjecentrerade vården negativt.  

Resultatet visar att sjuksköterskor har en klar bild av vad de 

grundläggande faktorerna i familjecentrerad vård är och har 

en positiv attityd till filosofin. Sjuksköterskor upplever 

svårigheter att utföra familjecentrerad vård på grund av 

organisations och miljöförhållanden. För att ge optimal 

familjecentrerad vård med kvalitet och bemöta familjens 

behov behöver sjuksköterskor tillräckliga resurser, 

omfattande riktlinjer, lämplig utbildning, stöd till chefer och 

stöd från andra vård discipliner.  

III 



 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Crowley, 

Gallagher, 

Price 

2015 

Storbritani

en 

To stay or not to 

stay: children’s 

nurses’ 

experiences of 

parental presence 

during 

resuscitation 

Syftet var att 

undersöka 

barnsjuksköterskors 

perspektiv på 

föräldrars närvaro vid 

återupplivning. 

Kvalitativa ansats 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

n = 9 

 

Tre teman och subteman utformades av resultatet; kaos 

uppstår: barnet i centrum & föräldrar-roll, stanna eller inte 

stanna: ny bedömning varje gång, föräldrars rätt vs beskydd 

av föräldrar & återupplivning i strålkastarens ljus samt 

gjorde vi allt vi kunde: professionell oro & personlig oro. 

Sjuksköterskor ansåg att föräldrarna hade en negativ effekt 

inverkan på vårdpersonalens förmåga att ta hand om barnet. 

Men de erkände också att den negativa effekten av föräldrars 

frånvaro kunde ha effekt på sorgeprocessen. Vid 

återupplivningsförsök tampas sjuksköterskorna personligen 

och professionellt för att avgöra om föräldrar bör vara 

närvarande. 

Sjuksköterskor tyckte att föräldrar alltid få stöd av en 

vårdpersonal vid pågående HLR. Tydlig vägledning och 

stöd i kombination med fortsatt utbildning och handledning 

av vårdpersonalen kommer att belysa vikten och 

genomförbarheten av att föräldrar ska närvara vid deras 

barns återupplivning. 

III 

Curley, 

Hunsberge

r, Harris 

2013 

USA 

Psychometric 

evaluation of the 

family-centered 

care scale for 

pediatric nursing 

Syftet var att beskriva 

utvecklingen och 

initiala prövningen av 

”Family-centered 

Care Scale”. Sju 

frågor utformade för 

att mäta föräldrars 

erfarenhet av 

omvårdnad som är 

grundläggande 

principer inom 

familjecentrerad vård. 

Frågeformuläret 

utvecklades och 

utvärderades i 3 

faser. Fas 1 

bestod av att ett 

frågeformulär 

med 18 frågor 

utvecklades och 

pilottestades. I fas 

2 lades först 2 

frågor till och 

testades sen 

kortades det ner 

(med fokus på det 

som föräldrarna 

ansåg viktigast) 

till 7 frågor och 

testades igen. I fas 

3 testades den 

förkortade 

versionen 

Fas 1 n 

= 91 

föräldra

r 

Fas 2 n 

= 420 

föräldra

r (20 

frågor) 

& n = 

144 

föräldra

r (7 

frågor) 

Fas 3 n 

= 454 

föräldra

r 

De 7 frågor som ansågs viktigast var: få mig att känna mig 

välkommen, få mig att känna mig viktig för mitt barns vård, 

behandla mig som en värdefull medlem i planeringen av mitt 

barns omvårdnad, ge mig exempel på omvårdnad som de 

kan utföra, förklara förändringar som jag kan förvänta mig 

av mitt barns tillstånd, få mig att känna mig väl 

omhändertagen samt få mitt barn att känna sig väl 

omhändertagen. 

I 



 

 

ytterligare med 

avseende på 

giltighet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Dudley, 

Hansen, 

Furnival, 

Donaldson, 

Van 

Wagenen, 

Scaife 

2009 

USA 

The effect of 

family presence 

on the efficiency 

of pediatric 

trauma 

resuscitations 

Syftet är att avgöra 

om familjenärvaro 

förlänger 

barntraumateams 

återupplivning, mätt 

som tid, från 

ankomsten på akuten 

till datortomografen 

och återupplivnings 

tid. 

Observationsstudi

e med protokoll 

samt enkätstudie. 

Data mättes på 

återupplivningstid 

då familjer 

närvarade på barn 

som behövde 

traumateam, på 

jämna dagar. 

Samtidigt som 

familjer ej 

närvarade på udda 

dagar. Digitala 

klockor 

installerades i 

traumarummet 

och trauma 

flödesschema 

ändrades till 

förbättrad 

dokumentation, 

sjuksköterskor 

fyllde i 

protokollet med 

tiden från 

ankomst till 

datortomografi till 

avslutad 

N = 

283 

(623) 

patiente

r på 

jämna 

dagar, 

familje

närvaro 

N = 

422 

(606) 

patiente

r på 

udda 

dagar, 

ej 

familje

närvaro 

Resultatanalysen visade att 53 % av patienterna med 

familjen närvaro och 64 % utan familjen närvarande gick till 

datortomografen. Datortomograftiden hade ett medianvärde 

på 21 minuter för familjer både med och utan familjen 

närvarande. Medianvärde för återupplivning var 15 minuter 

för både med och utan familjen närvarande. Endast 14 % 

svarade att familjen var fysiskt i vägen. Vanligaste avbrottet 

var verbal (prat eller avbrytande) på 57 %. Medianvärdet att 

familjenärvaro hjälpte familjen var 17 på en skala mellan 0-

100 (där 0 var håller starkt med och 100 samtycker inte alls). 

Medianvärdet var 12 på att det hjälpte barnet medan ökad 

stress för att familjen närvarade var 98 för sjuksköterskor. 

Föräldrarna hade ungefär samma uppfattning om att vara 

närvarande hjälpte både dem och barnet. 

Resultatet visar att återupplivningstid och datortomografitid 

är liknande för patienter med eller utan familj närvarande. 

Ingen signifikant skillnad visas på effekten av trauma 

återupplivningen. 

I 



 

 

återupplivning. 

Cox proportional 

hazards model 

användes. 

Vårdpersonal 

fyllde direkt 

efteråt i en kort 

enkät. Till 

föräldrarna 

mailades den 1 

månad efteråt. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Egemen, 

İkizoĝlu, 

Karapɩnar, 

Coşar, 

Karapɩnar 

2006 

Turkiet 

Parental presence 

during invasive 

procedures and 

resuscitation: 

attitudes of health 

care professionals 

in Turkey 

Syftet var att 

undersöka 

sjukvårdspersonals 

inställning till 

föräldranärvaro vid 

invasiva procedurer 

och föräldrars 

deltagande i detta 

beslut och se 

skillnaderna mellan 

läkare och 

sjuksköterskor. 

Enkätstudie 

delades ut till de 

som åtminstone 

har utfört minst en 

av de 

rutinmässiga 

invasiva 

procedurerna 

aktivt. Det var 

frivilligt 

deltagande. 

T test utfördes 

mellan variabler. 

N = 49 

(52) 

sjukskö

terskor 

och 51 

(57) 

läkare. 

27,5 % av läkarna och 46,9 % av sjuksköterskorna svarade 

att de inte accepterade att föräldrar närvarade vid 

blodprovstagning. Flest ansåg att det var okej att föräldrar 

närvarade vid enstaka suturering/omplåstring, 72,5 % av 

läkarna och 42,9 % av sjuksköterskorna.  

33,3 % av läkarna och 18,4 % av sjuksköterskorna godkände 

att föräldrar närvarade vid lumbalpunktion och 17,6 % av 

läkarna och 14,3 % av sjuksköterskorna accepterade 

föräldranärvaro vid benmärgsprov/biopsi.  

Ingen deltagare höll med om att föräldrar skulle få närvara 

vid återupplivning, vanligaste orsaken enligt 

sjuksköterskorna var att föräldrar skulle få panik inne på 

rummet (14,3 %), att de skulle störa (12,2 %) eller påverka 

utförandet (22,4 %). 

Den mest avgörande faktorn för sjuksköterskor om 

föräldranärvaro var grader av sedering och smärtlindring 

samt föräldrarnas sociokulturella bakgrund. 

Föräldrars önskan om att få delta påverkade beslutet om 

föräldranärvaro i endast hos 4,1 % av sjuksköterskorna och 

23,5 % hos läkarna. 

Det fanns individuella skillnader mellan sjuksköterskor och 

läkares åsikter. 

Deltagarna tenderade att föräldrar ej närvarade vid 

procedurer med högre invasiv nivå. 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Fein, 

Ganesh, 

Alpern 

2004 

USA 

Medical Staff 

Attitudes Toward 

Family Presence 

During Pediatric 

Procedures 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonals 

upplevda för- och 

nackdelar med att 

föräldrarna närvarar 

vid flera procedurer 

på 

barnakutmottagninge

n. 

Enkätundersöknin

g i 3 delar, i första 

delen skulle 

deltagaren gradera 

9 procedurer om 

föräldrars 

närvaro, i andra 

delen var det 

öppna frågor om 

för- och nackdelar 

med 

familjenärvaro 

och i tredje delen 

skulle deltagaren 

markera på en 

lista med 

alternativ vad som 

kunde skapa en 

bättre miljö för att 

uppmuntra 

familjenärvaro. I 

slutet av enkäten 

fanns utrymme 

för fritext. 

N = 

104 

(146) 

81 % 

sjukskö

terskor 

Majoriteten av akutpersonalen ansåg att det är fördelaktigt 

för barn, familj och medicinsk personal att ha en förälder 

närvarande för att lugna barnet. Näst vanligaste fördelen 

som studien visade var att minska föräldrars känsla av 

hjälplöshet eller rädsla för det okända och en vetskap om att 

allt gjordes för barnet. Personalen uttryckte att de var 

bekymrade för en ökad nivå av oro i rummet, att föräldrarna 

skulle få besvärliga minnen och påverkan på framgången av 

resultatet. 

Nackdelar med familjenärvaro: juridiska frågor, potentiell 

misstro mot vårdpersonal och svårare undervisningsmiljö. 

Faktorer som deltagarna tror ska skapa en bättre miljö för att 

uppmuntra familjenärvaro vid procedurer och 

återupplivning: familjestödpersonal närvarande vid alla 

tidpunkter, stödpersonal vid dödsfall tillgänglig vid behov, 

möjlighet för familjemedlemmar att avstå, läkares möjlighet 

att be familjemedlemmar att lämna rummet, förutbestämt 

antal hur många familjemedlemmar som tillåts, utbildning 

av personal om hur man hjälper familjer genom en tragisk 

händelse och en definition av familjemedlem.  

II 

Hughes 

2007 

Irland 

Parents’ and 

nurses’ attitudes 

to family-centred 

care: an Irish 

perspective 

Syftet var att 

undersöka föräldrar 

och sjuksköterskors 

åsikter om att utföra 

omvårdnad enligt 

Casey’s partnerskaps 

modell, på en 

vårdavdelning för 

barn på ett regionalt 

sjukhus. 

Enkätstudie med 

svarsalternativ. 

Data analyserades 

genom att 

använda Likert 

skala i SPSS. 

Föräldrar valdes 

slumpmässigt. 

N = 43 

(100) 

föräldra

r 

N = 28 

(44) 

sjukskö

terskor 

 

89,3 % av sjuksköterskorna höll med om konceptet att 

föräldrar bör tillåtas att utföra de flesta omvårdnadsåtgärder 

för sina sjuka barn och att sjuksköterskan bara ska engagera 

sig i saker som föräldrarna inte har kunskap eller kompetens 

för att göra.  

42,9 % av sjuksköterskorna underskattade vad föräldrar kan 

lära sig att göra för sina sjuka barn, trots att de höll med om 

ett partnerskap med föräldrarna. 

Alla deltagande sjuksköterskor svarade att föräldrarna bör 

vårdas utöver det sjuka barnet som är i deras vård. Alla 

sjuksköterskor svarade också att det var viktigt för föräldrar 

att vara med deras barn på sjukhus. 

Både föräldrar (90,7 %) och sjuksköterskor (82,1 %) svarade 

att föräldrarna fick tillräcklig med muntlig information, dock 

II 



 

 

svarade knappt hälften att skriftlig information fanns 

tillgänglig. 

14,3 % av sjuksköterskorna svarade att föräldrar är helt och 

hållet delaktiga i barnets vård medan alla föräldrar svarade 

att de var delaktiga i deras barns vård. 

Både sjuksköterskor och föräldrar upplevde att faciliteterna 

för föräldrar inte var anpassade för barn och behövde 

förbättras. 

79,1 % av föräldrarna upplevde att de var i vägen när 

sjuksköterskorna behövde ta hand om barnet. Det var också 

vanligt att föräldrar inte visste vad som förväntades av dem. 

Både föräldrarna och sjuksköterskorna upplevde att 

besökstiderna var familjeanpassade men att avgifterna för att 

bo kvar med sitt barn var för höga.  

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Jones, 

Parker-

Raley, 

Maxson, 

Brown 

2011 

USA 

Understanding 

health care 

professionals’ 

views of family 

presence during 

pediatric 

resuscitation 

Syftet var att få en 

djupare förståelse för 

de olika synsätten av 

att 

familjemedlemmar 

närvarar vid 

pediatrisk 

återupplivning. 

För att besvara de 

4 

frågeställningarna 

gjordes 2 faser, 

första fasen 

bestod av en enkät 

med 23 + 22 

frågor som 

inleddes med ett 

scenario om ett 

traumateams 

insatser att rädda 

en 8-årig flickas 

liv med hennes 

föräldrar 

närvarande. Fas 2 

var en privat 

intervju om 

deltagarnas 

åsikter om 

familjenärvaro. 

Fas 1 n 

= 137 

(42 

sjukskö

terskor) 

Fas 2 n 

= 12  

Av de 137 deltagarna i fas 1 var 95 för att familjen skulle 

närvara och 42 var emot. Båda grupperna kände medkänsla 

för både familjer och traumateam. Både de som är för och 

emot överskattade de andras oro för juridiska problem. 

Vårdpersonal, både de som är för och emot familjenärvaro 

har hög grad av oro för vårdpersonal vid pediatrisk 

återupplivning.  

Familjer som närvarar kommer att bli påverkade. De som 

var emot svarade att det ofta är för traumatiskt 

känslomässigt för familjen att hantera medan de som var för 

sa att det tillåter dem att känna sig delaktiga i vården av 

deras barn och minskar oro och frågetecken. Deltagare som 

är för svarade avslutningsvis att traumateamet känner sig 

mer uppskattade och agerar professionellare när 

familjemedlemmar närvarar medan de som var emot trodde 

att familjenärvaro skulle ge mer oro för traumateamet och på 

så sätt störa deras beslutsförmåga.  
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Kingsnorth

, 

O’Connell, 

Guzzetta, 

Edens, 

Atabaki, 

Mecheriku

nnel, 

Brown 

2010 

USA 

Family presence 

during trauma 

activations and 

medical 

resuscitations in a 

pediatric 

emergency 

department: an 

evidence-based 

practice project 

Syftet var att 

utvärdera en 

intervention med 

familjenärvaro 

genom fem verb som 

visat sig påverka; 

fråga, förvärva, 

bedöma, tillämpa, 

analysera samt 

anta/anpassa och 

avgöra om det är 

möjligt att genomföra 

familjenärvaro vid 

trauma och 

återupplivning på en 

barnakutmottagning. 

Anonym 

enkätundersöknin

g på akutpersonal.  

Deskriptiv 

observationsstudi

e för att utvärdera 

familjenärvaron, 

familjen 

närvarade 

tillsammans med 

en socialarbetare 

eller 

sjuksköterska. 

N = 80 

sjukskö

terskor 

och 20 

läkare 

(40 % 

svarsfre

kvens) 

N = 96 

(106) 

tillfälle

n med 

familje

närvaro 

observe

rades 

varav 

69 var 

trauma

n och 

27 

medici

nsk 

återupp

livning. 

Enkätundersökningen visade att 75 % höll med om att 

familjemedlemmar ska ha möjlighet att närvara vid 

återupplivning. 96 % svarade att de hade deltagit vid 

återupplivning med familjenärvaro och det hade inte varit 

några avbrott i vården. Vårdpersonal måste stödja familjen 

hela tiden, bedöma familjen innan de erbjuds att närvara och 

införa en riktlinje för att säkerställa enhetlighet.  

De flesta familjer anlände till akuten samtidigt som 

patienten. Nästan alla familjer (96 %) bedömdes innan de 

tilläts gå in i akutrummet. 4 familjer bedömdes inne i 

rummet. Alla familjemedlemmar bedömdes vara lämpliga 

att vistas tillsammans med patienten. I 86 % av fallen 

diskuterades det med ansvarig läkare om familjenärvaro var 

ok. 8 % gick in i rummet innan socialarbetare eller 

anhörigansvarig sjuksköterska hade kommit. Vanligast var 

att en eller två familjemedlemmar närvarade. Vanligast 74 % 

var mödrar, 28 % fäder och 9 % syskon. 

53 % av familjemedlemmarna var tysta, 33 % oroliga men 

samarbetade, 17 % var distraherade men kunde följa 

instruktioner och 13 % var bedrövade och grät men 

tröstbara. En familjemedlem bad om att få lämna rummet. 

Inte i något fall blev vården avbruten. 

II 

Kuo, Bird, 

Tilford 

2011 

USA 

Associations of 

family-centered 

care with health 

care outcomes for 

children with 

special health care 

needs 

Syftet var att 

undersöka samband 

mellan 

familjecentrerad vård 

och användandet av 

specificerad sjukvård 

för barn med 

särskilda 

sjukvårdsbehov. 

Telefonintervjuer 

med föräldrar till 

barn med 

särskilda behov, 

slumpmässigt 

urval från 

National 

Immunization 

Survey 

(Folkhälsoregister

). För att beskriva 

inverkan på 

familjecentrerad 

N = 

40723 

familjer 

(44923) 

65,6 % svarade att de hade familjecentrerad vård. 

Egenskaper associerade med familjecentrerad vård; yngre 

ålder, kvinna, vit hudfärg/ursprung, skriven i Midwest och 

högre utbildade föräldrar. 

Ökad möjlighet för familjecentrerad vård: privat försäkring, 

högre inkomst, engelska som modersmål, samma vårdenhet, 

samma primärvård. 

Familjer med familjecentrerad vård svarade att de hade lägre 

odds för fördröjd vård. Det fanns positiva samband mellan 

familjecentrerad vård och stabilare hälsostatus hos barnen 

och minskad belastning för familjen. Även visade studien att 

familjecentrerad vård minska utnyttjandet av 

akutmottagningen, ≥1 akutbesök på 12 månader. 
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vård utvecklades 

en ram. 

Chi-square test. 

Familjecentrerad vård innebär: omsorgsfullt lyssnande, 

respekt för familjens värderingar, informationsdelning och 

tillräckligt med tid.  

Extra viktigt för familjer med särskilda behov och kräver 

högre vårdkomplexitet.  

Studien visar på betydelsen av att införliva familjecentrerad 

vård i riktlinjer, vilket kan vara utbildning och riktlinjer som 

stödjer integration av familjen på alla nivåer av hälso- och 

sjukvården. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Lee 

2007 

Storbritann

ien  

What does 

partnership in 

care mean for 

children’s nurses? 

Syftet var att 

undersöka vad, inom 

en liten grupp av 

barnsjuksköterskor, 

förstår om 

partnerskap i vården 

och se till vilken grad 

det används där de 

arbetar och jämföra 

det med litteratur som 

beskriver partnerskap 

i vården. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

kvalitativ ansats.  

N = 10 

sjukskö

terskor 

Intervjuerna resulterade i 7 kategorier: attityder, respekt för 

familjen, kommunikation, förälderns förståelse, effektivt 

partnerskap, alla parter (nöjda) och ökat välbefinnande.  

Om sjuksköterskorna hade en positiv attityd så skulle 

partnerskapet i vården fungera och en positiv attityd skulle 

ses i dokumentationen. Tvärprofessionella teams attityd var 

att informera familjen men inte nödvändigtvis diskutera 

alternativen med dem.  

Föräldrar kan ge den bästa informationen för att vårda deras 

barn, om sjuksköterskan inte förstår barnets rutin kan 

resultatet bli annorlunda. Riktlinjer om att bara en förälder 

får stanna kan anses som brist på respekt.  

 

I 

Lowry 

2012 

USA 

“It’s just what we 

do”: A qualitative 

study of 

emergency nurses 

working with 

well-established 

family presence 

protocol 

Studiens syfte var att 

beskriva fördelar och 

risker för 

familjemedlemmar 

med att vara 

närvarande vid 

återupplivning, 

genom 

sjuksköterskors 

uppfattningar, vilka 

arbetar på en 

akutmottagning med 

väl utarbetade 

riktlinjer. 

En deskriptiv 

kvalitativ studie 

med intervjuer 

med öppna frågor, 

semi-strukturerad. 

Transkribering 

och kodning, 

kategorier och 

teman 

utvecklades. 

N = 14 

(19) 

sjukskö

terskor 

Förklara en positiv erfarenhet av familjenärvaro: 

Koder: titta till familjen, familjemedlemmens val, 

familjemedlemmens beteende, stödja familjemedlemmen, 

trösta familjen och vårdpersonals kontroll. 

Observationer av familjenärvaro fördelar: 

Sjuksköterskor berättar hur familjemedlemmar involveras i 

arbetsteamets uppgifter. 

Koder: familjen som teammedlem, familjen ser 

händelseutvecklingen och allt gjordes. 

Observationer av risker med familjenärvaro: 

Koder: 

Ingen sjuksköterska beskrev att de sett någon familjemedlem 

direkt ta skada av vara närvarande utan mer oro för att det 

kunde ske. Vissa upplevde det själva som obekvämt. 

Beskriva användningen av riktlinjen vid familjenärvaro: 
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Koder: inbjudan, användning av präst, vänta tills och satsa 

på riktlinjer. 

Alla sjuksköterskor bjöd in familjemedlemmar. Ibland fick 

de dock vänta tills patienten någorlunda presentabel.  

Alla sjuksköterskor var för familjenärvaro oavsett ålder, 

kön, ras, utbildning eller erfarenhet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Mangurten

, Scott, 

Guzzetta, 

Clark, 

Vinson, 

Sperry, 

Hicks, 

Voelmeck 

2006 

USA 

Effects of family 

presence during 

resuscitation and 

invasive 

procedures in a 

pediatric 

emergency 

department 

Syftet var att 

fastställa 

effektiviteten av en 

riktlinje med 

familjenärvaro för att 

underlätta oavbruten 

vård och beskriva 

föräldrar och 

vårdpersonals 

erfarenheter. 

Deskriptiv studie 

på en 

barnakutmottagni

ng. 

Familjenärvaro 

riktlinjer infördes 

för studien under 

föregående år. 

Enkät med 32 

frågor till 

vårdpersonal. 

Enkät med 20 

frågor till 

föräldrar och 

intervju via 

telefon 3 månader 

efteråt till 

föräldrarna. 

Statistik analys 

med x2-test och 

Mann-Whitney U 

test. 

N = 64 

familje

närvaro 

tillfälle

n varav 

28 

återupp

livning

ar och 

36 

invasiv

a 

proced

urer. 

 N = 22 

(66) 

föräldra

r 

intervju

ades. 

N = 92 

(120) 

vårdper

sonal 

varav 

38 

sjukskö

terskor  

Vid 100 % av fallen dokumenterades det att vården inte blev 

avbruten. 

Alla intervjuade föräldrar svarade att det var viktigt för dem 

att vara bredvid deras barn vid akuta procedurer och tror att 

det hjälpte deras barn. 95 % svarade att det även hjälpte dem 

själva och bidrog till att förstå barnets tillstånd. 

Majoriteten av föräldrar (86 %) trodde att de hade rätt att 

vara närvarande men 82 % trodde inte att deras närvaro 

påverkade hur vårdpersonal utförde deras jobb. 

Aktiviteter föräldrar gjorde: känslomässigt stöd, pratade med 

och hjälpte att lugna deras barn. 

91 % rörde vid deras barn, 86 % bidrog med anamnes och 

77 % ställde frågor, 73 % bad och pussade deras barn.  

Mer än hälften av föräldrarna som var med vid invasiva 

procedurer svarade att de hjälpte till att placera sina barn 

inför utförandet. Alla föräldrar svarade att de ville närvara 

igen. 

Fem teman från intervjuerna: Deras närvaro gav deras barn 

stöd, tillfälle att få tillgång värdefull information om deras 

barns sjukdoms process och lärde sig om barnets sjukdoms 

tillstånd, känsla av kontroll, lättade deras överväldigade 

känsla av rädsla för det okända om deras barns 

hälsotillstånd, en skyldighet att stanna kvar eller vara med 

deras barn. 

97 % av vårdpersonalen svarade att de förväntade sig 

familjenärvaro. 94 % var bekväma med att ha familjen 

närvaro och att deras jobb inte hade blivit påverkat (89 %). 

Fler sjuksköterskor än läkare ansåg att familjen hade rätt att 

närvara.  
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Vårdpersonal 90 % svarade att de skulle ha med familjen 

igen, hjälpte till att bemöta familjens behov och hjälpte 

familjen att förstå att personalen gjorde sitt bästa för 

patienten. 

26 % av vårdpersonalen var oroliga att familjer skulle 

misstolka vad de gjorde. 21 % var oroliga för juridiska 

följder. 

Fem teman från vårdpersonal enkäten: villkorlig eller 

ovillkorlig rätt att delta i familjenärvaro, familjenärvaro hade 

inte en negativ inverkan på vården, medmänskliga 

dynamiken ändades bland vårdpersonalen på grund av att 

familjemedlemmar närvarade, svårare att utföra vård, 

föräldrar hjälpte till att lugna och ha en stödjande effekt på 

barnet. 

Resultatet visar att familjenärvarande riktlinjer är effektiva 

för att underlätta oavbruten vård.  

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

McGahey-

Oakland, 

Lieder, 

Young, 

Jefferson 

2007 

USA 

Family 

Experiences 

During 

Resuscitation 

at a Children’s 

Hospital 

Emergency 

Department 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av 

familjemedlemmar 

vars barn genomgick 

ett 

återupplivningsförsök 

på en akutmottagning 

på ett barnsjukhus 

samt att erkänna 

familjemedlemmar 

som experter, 

identifiera kritisk 

information om 

familjeupplevelser 

för att förbättra 

förhållanden för 

framtida familjer och 

bedöma mentalt 

status och hälsostatus 

hos 

familjemedlemmarna. 

Deskriptiv och 

retrospektiv studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer och 

enkät med Family 

Presence Attitude 

Scale (FPAS-FM) 

som bedömer 

attityder, problem 

och fördelar med 

familjenärvaro. 

För att mäta 

psykologiskt och 

mentalt 

hälsostatus 

användes Brief 

Symptom 

Inventory (BSI-

18), The Short 

Form Health 

Survey version 2 

och The Post 

N = 10 

familje

medle

mmar 

varav 7 

var 

närvara

nde och 

3 var 

inte. 

Föräldrar uttryckte vikten av att ha möjligheten att delta och 

rätten att välja. Resultatet visade på avsaknad av traumatisk 

påverkan.  

Fem teman om föräldrars reaktioner och oro i förhållande till 

familjemedlemmars erfarenheter utifrån analysen av 

intervjuerna; 

det är min rätt att vara där, Samhörighet och trygghet gör 

skillnad, att se är att tro, att ta sig an och ge information. 

Vårdnadshavare har främst rätt att närvara, sedan andra 
familjemedlemmar. Deltagarna skulle rekommendera 
familjenärvaro till andra. Barnen vill ha sina föräldrar 
där och de ger dem styrka. Hjälpte även föräldrarna att 
läka förlusten av sitt barn. Se att allt gjordes för barnet. 
Föräldrar fick ett slut. 
Att sitta i ett anhörigrum utanför och få uppdatering om 
barnets hälsotillstånd är inte samma sak som att närvara 
inne på akutrummet och se. Att vara i väntrum skapar 
oro om att inte veta. Oavsett om familjemedlemmar hade 

ett barn med ett akut tillstånd eller att deras barn var kroniskt 

sjuk kände sig ingen beredd att möta 

återupplivningssituationen. Familjemedlemmar 

 



 

 

Traumatic Stress 

Disorder (PTSD).   

fokuserade på sina barn, inte själva utförandet och deras oro 

var resultatet av återupplivningen och att stödja barnet. 

Frågorna kommer efteråt men familjemedlemmarna svarade 

att ha en familjestödsperson som kunde förklara hade hjälpt. 
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År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Ryan, 

Treston 

2007 

Australien 

Do family 

members interfere 

in the delivery of 

care when present 

during invasive 

paediatric 

procedures in the 

emergency 

department? 

Syftet var att 

undersöka om 

familjemedlemmar 

stör vården när de 

närvarar vid invasiva 

procedurer på deras 

barn på 

akutmottagningen. 

En prospektiv 

observationsstudi

e av procedurer 

som krävde 

sedering av barn 

där föräldrar 

närvarade. 

Information gavs 

till föräldrar med 

förklaring av 

proceduren och 

sederingen innan 

och föräldrar 

uppmanades att 

stanna med sina 

barn. Ett standard 

formulär 

utvecklades för 

studien. 

Telefonuppföljnin

g med både 

standard frågor 

och öppna frågor 

skedde 5 till 14 

dagar efter 

proceduren. 

N = 

652 

föräldra

r 

närvara

de vid 

656 

proced

urer. N 

= 424 

(65 %) 

fall av 

lyckad 

telefon

uppfölj

ning 

Alla patienter hade en perifer venkateter, i 95 % var 

föräldrar närvarande när den sattes in. Att en familjemedlem 

störde inträffade endast i ett fall (0,15 %). Då upplevde 

mamman oro över att barnet kände smärta på grund av att 

tårar rann trots att barnet var sederat med ketamine för en 

reponering.  

I 17 fall angav föräldrar, per telefon, att de hade känt oro 

över proceduren men inte ingripit vid tidpunkten för 

proceduren. Oro berodde främst på att de trodde att deras 

barn kanske kände smärta eller obehag under proceduren 

och oro för proceduren och hur den skulle utföras. 

Med bra förberedelse är det extremt sällsynt att föräldrar stör 

vid en procedur. 
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Titel Syfte Metod 

 

 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat              Kvali

tet  

Typ 

Sacchetti, 

Paston, 

Carraccio 

2005 

USA 

Family members 

do not disrupt 

care when present 

during invasive 

procedures 

Syftet var att 

undersöka om 

familjemedlemmar 

som närvarar vid 

invasiva procedurer 

stör vården. 

Observationsstudi

e av patienter < 

18 år som hade 

någon 

familjemedlem 

närvarande i 

undersökningsru

mmet vid en 

invasiv procedur. 

N = 54 

familje

medle

mmar 

till 37 

patiente

r 

Endast 2 familjemedlemmar (3%) störde vid proceduren, 

ena vid lumbalpunktion då hon tog vårdpersonalens 

uppmärksamhet för att hon höll på att svimma och den andra 

vid reponering av en axel då hon upplevde att barnet kände 

smärta trots sedering. 

Föräldrarna hade en aktiv roll/var delaktiga genom att de 

stod bredvid, lugnade barnet, frågade frågor, hjälpte att hålla 

i, störde vården eller övrigt. 

II 

Stuart, 

Melling 

2014 

Storbritann

ien 

 

Understanding 

nurses’ and 

parents’ 

perceptions of 

family-centred 

care  

 

Syftet var att utforska 

och jämföra 

skillnader mellan 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

familjecentrerad vård 

vid akuta kortvariga 

sjukhusvistelser för 

barn.  

Enkätstudie med 

två frågeformulär, 

designat av 

författarna, ett för 

föräldrarna och ett 

för 

sjuksköterskorna.  

n = 8 

(29) 

sjukskö

terskor 

 

n = 25  

föräldra

r 

Sjuksköterskor kan kortfattat definiera familjecentrerad 

vård. Föräldrar däremot var mindre kunniga och mindre än 

en fjärdedel hade hört talas om begreppet och de 

sammanfattade mer vardagligt. Sjuksköterskorna ansåg att 

föräldrarna var ansvariga för barnets ADL (activities of daily 

living). Föräldrarna utförde också hellre ADL än 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna trodde de flesta (6/8) 

att det var deras roll att mäta vätskebalansen men föräldrarna 

hade förväntningar på att de skulle vara inblandade. 

Sjuksköterskorna och föräldrarna hade liknande 

förväntningar på familjecentrerad vård. Det visade sig att det 

är ovanligt att föräldrar får information om eller möjlighet 

att delta i vården förutom med de vardagliga sysslorna. Det 

är viktigt att diskutera med varje familj, även om de flesta 

föräldrar skulle vara bekväma att delta i 

omvårdnadsuppgifter. Varje familj och situation är 

annorlunda. Likheten mellan beskrivningarna av 

familjecentrerad vård kommer att ha en positiv effekt på 

barnet och den vård som utförs eftersom sjuksköterskorna 

och familjen kommer att följa samma principer. 

III 

Tripon, 

Defossez, 

Ragot, 

Ghazali, 

Boureau-

Voultoury, 

Scépi, 

Oriot 

2014 

Parental presence 

during 

cardiopulmonary 

resuscitation of 

children: the 

experience, 

opinions and 

moral positions of 

Syftet var att 

utvärdera 

erfarenheten, 

alternativen och 

åsikter hos franska 

akutläkare som hade 

gått en kurs i att 

familjen närvarar vid 

återupplivning av 

Enkätstudie, 550 

frågeformulär 

skickades ut till 

akutläkare som 

även gav en kopia 

till en 

sjuksköterska i 

teamet. 

N = 

343 

varav 

159 (47 

%) var 

läkare 

och 

179 

(53) % 

Hälften (52%) hade erfarenhet av att föräldrar närvarade vid 

återupplivning och hälften av dessa (53%) var läkare. I 25 % 

av fallen var det föräldrar som ville närvara och i 6 % av 

fallen var det läkarens önskan. I de andra fallen var det en 

kombination av omständigheter och händelser. Endast 17 % 

föredrog att föräldrar närvarade vid återupplivning, 73 % 

tyckte inte om det och för 10 % spelade det ingen roll. 

Endast 12 % av sjuksköterskorna föredrog föräldrars närvaro 

jämfört med 27 % av läkarna (p=0.0013). Oavsett erfarenhet 
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Frankrike emergency terms 

in France 

barn och jämföra det 

med sjuksköterskorna 

i deras teams svar. 

var 

sjukskö

terskor 

så var det fler läkare som föredrog det än sjuksköterskor. 

Erfarenhet ökade möjligheten till att bli mer positiv till att 

föräldrar närvarade. 79 % sa att det skulle vara traumatiskt 

för föräldrar att se återupplivning. Av de som inte föredrog 

närvarande föräldrar så berodde 79 % på risken att föräldrar 

störde och 76 % på ökad stress hos teamet. Läkare som inte 

stödde föräldrars närvaro tyckte att det medicinska var av 

större vikt. 

 

  



 

 

Bilaga 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.



 

 

 


