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I yearn to inhabit the “Promised Land”—a land of ideal health care where 
family nursing is “usual care”, where families are included and welcomed, 
where family preferences are invited, and where family illness suffering is 
softened. 
 
- Janice Bell 
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Sammanfattning 

Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad 

Bakgrund: När människor är inkluderade i varandras liv påverkar en förändring 

av livssituationen hos en person även de övriga personerna som står den nära. 

Det innebär att när en person drabbas av ohälsa eller sjukdom påverkas även 

personens familj. Familjens upplevelse av den situation som uppstår i samband 

med ohälsa kan dessutom negativt påverka familjemedlemmarnas medvetenhet 

om familjens tillgängliga styrkor och resurser, vilket i sin tur kan påverka 

familjers kamp för att återfå och bibehålla hälsa. Traditionellt sett har vården 

fokuserat på att erbjuda stöd på personnivå, och främst då till patienter. De 

senaste decennierna har dock en tendens uppmärksammats till ökad förståelse 

för att hela familjen behöver inkluderas i omvårdnaden. Att anamma ett 

familjecentrerat förhållningssätt – det vill säga, att se och möta familjen som en 

enhet och som ett system – har visat sig ha flera fördelar utifrån såväl patient- 

och familje- som sjuksköterskeperspektiv. Detta har medfört en efterfrågan på 

forskning om hur familjecentrerad omvårdnad kan läras ut och implementeras i 

den kliniska hälso- och sjukvården.  

Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa erfarenheter av 

stöd från distriktssköterskor/sjuksköterskor till familjer i ordinärt boende, samt 

att utvärdera implementering av familjecentrerade samtal.  

Metod: Avhandlingen inkluderar tre studier med kvalitativ design och en studie 

med mixad-metod design. I delstudie I samlades data in genom tio 

fokusgruppintervjuer med 36 distriktssköterskor och analyserades sedan med en 

fenomenologisk hermeneutisk metod. Datainsamlingen för delstudie II bestod av 

ljudinspelade familjecentrerade samtal med sju familjer, samt sju avslutande 

brev riktade till familjerna som distriktssköterskorna/sjuksköterskorna skrev 

efter samtalen med familjerna. Familjesamtalen och breven analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I delstudie III analyserades individuella 

intervjuer med 21 distriktssköterskor/sjuksköterskor med kvalitativ 

innehållsanalys. Mixad metod användes i delstudie IV, där kvantitativa data från 

instrumentet Families’ Importance in Nursing Care – Nurses’ Attitudes (FINC-

NA) integrerades med kvalitativa data från individuella intervjuer med 14 

distriktssköterskor/sjuksköterskor.  

Resultat: Resultatet visar att distriktssköterskor/sjuksköterskor strävar efter att 

stödja familjer (I, IV) och att familjecentrerad omvårdnad i form av 

familjecentrerade samtal kan vara ett sätt att stöda familjer att dela med sig av 

sina upplevelser och känslor både inom familjen och med distriktssköterskan/ 
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sjuksköterskan (II, IV). Det upplevda stödet från såväl familjen som 

distriktssköterskan/sjuksköterskan ansågs värdefullt för att bättre hantera 

situationen och framtiden (II). Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna 

uppfattade den webbaserade utbildningen i familjecentrerad omvårdnad 

inklusive familjecentrerade samtal som överlag funktionell och välanpassad 

(III). Utbildningen med den påföljande implementeringen beskrevs bidra till ett 

förändrat förhållningssätt hos dem, där de tänkte och arbetade mer inkluderande 

och stödjande gentemot familjer, även när de inte utförde familjecentrerade 

samtal enligt den tänkta strukturen (III, IV). Utvärderingen av 

implementeringen av de familjecentrerade samtalen visade att införandet av 

familjecentrerade samtal fortgick även om de inte hade implementerats fullt ut 

som avsett. Acceptans och lämplighet utvärderades överlag positivt, dock 

framkom personliga, sociala och organisatoriska hinder, vilka påverkade 

genomförandet, användningen och metodtroheten (IV).  

Konklusion: Stöd från distriktssköterskor/sjuksköterskor till familjer är en 

omvårdnadshandling som förutsätter medveten omsorg i ett aktivt möte med 

familjen, där varje enskild person, men även familjen som enhet, behöver 

beaktas. Detta stöd för familjers hälsa kan ske genom familjecentrerad 

omvårdnad. En webbaserad utbildning för distriktssköterskor/sjuksköterskor i 

familjecentrerad omvårdnad och familjecentrerade samtal utgör ett adekvat steg 

i processen att implementera detta arbetssätt i den kliniska verksamheten. 

Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen till kunskap om hur stödjande 

familjecentrerade samtal kan implementeras i klinisk verksamhet och vilka 

aspekter som kan påverka detta.  

Nyckelord: Familjecentrerad omvårdnad, Familjecentrerade samtal, 

Familjestöd, Hemsjukvård, Implementering.  
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English abstract 

Towards implementation of family systems nursing  

Background: When a person experiences illness, it can affect the whole family; 

thus, all family members may need support. Moreover, a family’s experience with 

illness can negatively affect the members’ ability to accurately realize their 

strengths and resources, which can influence the family’s struggle to regain and 

sustain health. Traditionally, the practice of nursing focuses on supporting 

individual patients; however, over the last few decades, the importance of 

involving the whole family in the care has been increasingly emphasized. Having 

a family systems nursing approach – that is, viewing the family as a unit and as a 

system – has shown benefits for patients, families, and nurses. Furthermore, 

research has been requested on how family systems nursing (including family 

systems nursing conversations) can be learned and implemented in health care. 

Aim: The overall aim of this thesis is to evaluate perceptions and experiences of 

support from nurses to families in their homes, and to evaluate an 

implementation regarding nurse-led family systems nursing conversations. 

Methods: The thesis consists of three studies with a qualitative design and one 

study with a mixed-methods design. In the first study (I), data were collected 

through ten focus group interviews with 36 primary health care nurses and then 

analyzed with a phenomenological hermeneutic approach. The data of the second 

study (II) consisted of seven recorded family systems nursing conversations with 

seven families and seven closing letters addressed to the families, written by the 

participating nurses after the conversations. The conversations and the closing 

letters were analyzed by qualitative content analysis. In the third study (III), 

individual interviews with 21 nurses were analyzed by means of qualitative 

content analysis. Mixed-methods were used in the fourth study (IV), where 

quantitative data from the instrument Families’ Importance in Nursing Care – 

Nurses’ Attitudes (FINC-NA) were analyzed and integrated with the qualitative 

data from individual interviews with 14 nurses. 

Results: The findings in the thesis show that nurses strive to support families in 

their homes (I, IV) and that family systems nursing, in the form of family systems 

nursing conversations, can be a way for nurses to help families share their 

experiences within the family and with the nurse (II, IV). Support from nurses 

and from the family was seen as essential to coping with the current situation and 

the future (II). A web-based learning intervention in family systems nursing that 

taught supportive family systems nursing conversations was perceived by the 

participating nurses as generally functional and suitable (III). Furthermore, the 
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educational program altered the nurses’ way of thinking, meeting with, and 

working with families, becoming more inclusive and supportive even when not 

performing the family systems nursing conversations (III, IV). The evaluation of 

the implementation of nurse-led family systems nursing conversations reveals 

that the implementation was in progress, even if it was not as fully implemented 

as intended. The acceptability and appropriateness were assessed as positive; 

however, some obstacles were seen related to feasibility, adoption, and fidelity 

(IV). 

Conclusion: Nurses strive to support families’ health, which can be done 

through family systems nursing conversations. A web-based learning 

intervention can be an appropriate step in the process of implementing these 

conversations in home health care. The findings of this thesis contribute to 

enhancing knowledge concerning how to support families in health care, how 

family systems nursing and family systems nursing conversations can be 

implemented in home health care, and what aspects influence successful 

implementation. This is useful when planning further implementation of family 

systems nursing in health care.  

Key words: Family Support, Family Systems Nursing Conversations, Family 

Systems Nursing, Home Health Care, Implementation.  
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Använda förkortningar och definitioner 

  

CFIR Consolidated Framework for Implementation Research 

Dsk Distriktssköterskor 

Dsk/ssk Distriktssköterskor/sjuksköterskor 

Familj En självdefinierad grupp av personer som är eller inte är 

förbundna genom blodsband eller lag, men som fungerar på 

ett sätt som gör att de själva känner sig som en familj 

FamHC Family Health Conversations (Hälsostödjande familjesamtal) 

FCS Familjecentrerade samtal 

FINC-NA Instrumentet Families´ Importance in Nursing Care – 

Nurses´ Attitudes 

FSN Family Systems Nursing 

FSNC Family Systems Nursing Conversations 

Närstående En person som den enskilde anser sig ha en nära relation till 

Ordinärt boende Det egna hemmet (som inte är ett särskilt boende) 

QIF Quality Implementation Framework 
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Inledning 

Som människor har vi djupt rotade behov av andra människor. Vi skapar såväl 

ytliga som djupa relationer med personer vi möter genom livet. De som står oss 

nära – vår familj – har ofta betydande inflytande på vårt välbefinnande och 

upplevelsen av vår situation. De band som finns mellan familjemedlemmarna är 

unika och inom familjen påverkas personerna av varandra. Familjen består av ett 

föränderligt system som utöver att påverkas av medlemmarna även påverkas av 

yttre omständigheter – på gott och ont. 

Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att arbeta hälsofrämjande med 

familjer. För att som sjuksköterska kunna stödja personer med ohälsa i vården är 

det en fördel att personen inte ses isolerad från sitt sammanhang – från sin familj 

– utan betraktas tillsammans med familjen som ett system där familje-

medlemmarna ömsesidigt påverkar varandra.  

Titeln på min avhandling ”Vägen mot implementering av familjecentrerad 

omvårdnad” inbegriper dels en riktning mot familjecentrerad omvårdnad – detta 

är det ”nya” sättet för distriktssköterskor/sjuksköterskor att betrakta, möta, 

stödja och arbeta med familjer. Titeln syftar även på vägen, alltså processen och 

tillvägagångssättet för att implementera familjecentrerad omvårdnad, i form av 

familjecentrerade samtal, i klinisk verksamhet.   

Drivkraften bakom avhandlingsarbetet har varit en önskan att bidra såväl till att 

öka medvetenheten om den familjecentrerade omvårdnadens betydelse som till 

att öka kunskapen om hur det familjecentrerade förhållningssättet kan införas i 

klinisk verksamhet. Avhandlingen vill således utgöra ett led i utvecklingen mot 

ett minskat gap mellan familjeforskning och praktik.  

 

 

 

 



 

10 
 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården är under ständig utveckling och även sjuksköterskeyrket 

har utvecklats i hög grad under de senaste decennierna, och förutsätter nu att 

sjuksköterskor har kompetens och kapacitet för ett ökat omvårdnadsansvar (EU, 

2013). Överlevnaden för stora folksjukdomar såsom stroke, diabetes, 

hjärtsjukdom och cancer ökar i Sverige (Socialstyrelsen, 2019) och likaså 

medellivslängden (SCB, 2016), vilket kräver fler omvårdnads- och vårdinsatser. I 

Sverige har detta också lett till en utveckling mot att allt fler personer får 

hemsjukvård (Josefsson & Ljung, 2017) och mot att alltmer avancerade hälso- 

och sjukvårdsinsatser genomförs i hemmet (De Vliegher et al., 2014; Josefsson & 

Ljung, 2017; Midboe, 2019). Familjen har ofta en betydande roll som ett 

komplement till den vård och omsorg som ges av samhället i hemmen, där 

närstående ofta tar på sig en vårdande roll (Gusdal, Josefsson, Adolfsson, & 

Martin, 2016; Midboe, 2019; Socialstyrelsen, 2014). Därmed riskerar deras egna 

behov att komma i andra hand (Munck, Fridlund, & Mårtensson, 2008; 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Närstående kan uppleva denna vårdande 

roll som såväl tillfredsställande som belastande (Henriksson, Carlander, & 

Årestedt, 2015). De kan ibland uppleva att de av sjukvården blir tagna för givna 

som en resurs (Gusdal et al., 2016). Om vårdandet blir en börda riskerar 

närstående att bli utmattade och drabbas av hälsorelaterade problem av fysisk, 

psykisk och känslomässig karaktär (Stajduhar et al., 2010). En litteraturöversikt 

av Funk et al. (2010) har visat att närstående till en person som vårdas i hemmet 

dessutom ofta upplever ensamhet och social isolering samt ett behov av stöd från 

vårdpersonal.  

Vård i hemmet 

Historiskt sett har det privata hemmet till stor del varit den naturliga platsen för 

vårdande. Detta förändrades till viss del när sjukvården institutionaliserades 

under 1900-talet, då inrättningar etablerades för såväl den somatiska som den 

psykiatriska sjukvården. Runt 1990-talet, efter nästan ett sekel av 

institutionsvård, påbörjades en snabb och omfattande förändring där 

institutioner stängdes och ersattes av gruppboenden och ordinära boenden i 

kombination med utökad hemsjukvård. Hemmet betraktas således i nutid ofta 

som en naturlig plats för vårdbehövande (Midboe, 2019). Antalet vårdplatser på 

svenska sjukhus har minskat kontinuerligt under flera decennier 

(Socialstyrelsen, 2018a) och allt fler vårdbehövande får hälso- och sjukvård i det 

egna hemmet (Midboe, 2019; Socialstyrelsen, 2018c). En del av denna utveckling 

kan förklaras med utgångspunkt från Ädelreformen, som genomfördes 1992 i 

Sverige. Ädelreformen innebar en ansvarsomfördelning av delar av hälso- och 

sjukvården från landstingen till kommunerna. Kommunerna fick ett ökat ansvar 
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för långvarig service, vård och omsorg av äldre och personer med 

funktionsnedsättning. I samband med detta gavs kommunerna även möjlighet 

att ansvara för hemsjukvården. Ädelreformen innebar vidare en rationalisering 

och specialisering av sjukhus, vilket medförde att antalet vårdplatser reducerades 

drastiskt. Hemmet blev då i högre utsträckning en plats för vårdande av svårt 

sjuka personer. Detta hade till följd att ett stort antal sjuksköterskor och 

undersköterskor bytte arbetsgivare från landstingen till kommunerna 

(Socialstyrelsen, 1996). I Sverige har de flesta kommunerna numera genom 

kontrakt med landstingen tagit över ansvaret för hemsjukvården. Denna 

utveckling har skett successivt genom åren och det är endast kommunerna i 

Stockholms län (med undantag för Norrtälje) som ännu inte övertagit ansvaret 

från landstinget, något som dock planeras för år 2020 (Socialstyrelsen, 2018c). 

Socialstyrelsen (2008) definierar hemsjukvård som hälso- och sjukvård som ges 

i hemmet, antingen i särskilt boende eller ordinärt boende. Särskilt boende är 

den gemensamma benämningen för flera olika boendeformer för personer med 

stort vård- och omsorgsbehov (Socialstyrelsen, 2011). Ordinärt boende är det 

boende i det egna hemmet som inte är ett särskilt boende (Socialstyrelsen, 

2018b). Det finns ingen åldersbegränsning för att få hemsjukvård, även om det 

oftast är äldre personer som är i behov av sådan vård (Socialstyrelsen, 2008). I 

tolv regioner/landsting, det vill säga majoriteten, ansvarar kommunen för 

hemsjukvård för personer i alla åldrar. I sex regioner/landsting ansvarar 

kommunen för personer över 18 år och i två regioner/landsting för personer från 

7 till 17 år (Socialstyrelsen, 2018c).  

Socialstyrelsen (2013) beskriver en omstrukturering från stöd i särskilt boende 

till stöd i ordinärt boende, där antalet vårdplatser på särskilt boende har minskat 

samtidigt som allt fler äldre får vård i ordinärt boende. Under 2016 erhöll drygt 

325 500 äldre personer kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt 

boende och 86 % av dessa erhöll hemsjukvård i ordinärt boende (Socialstyrelsen, 

2018c). Hemsjukvård delas ibland in i grundläggande/basal hemsjukvård 

respektive avancerad hemsjukvård (Josefsson & Ljung, 2017), men uppdelningen 

har inget entydigt samband med funktion eller verksamhetsinnehåll 

(Socialstyrelsen, 2008). Hemsjukvård kan vara primärvårdsansluten eller 

utföras som sjukhusansluten hemsjukvård. Den sjukhusanslutna hemsjukvården 

har olika benämningar: lasarettsansluten hemsjukvård (LAH), sjukhusansluten 

hemsjukvård (SAH), medicinskt omfattande hemsjukvård (MOH), avancerad 

hemsjukvård (AHS) och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

Primärvårdsansluten hemsjukvård innefattar majoriteten av all hälso- och 

sjukvård utanför sjukhusets lokaler och omfattar såväl vård i ordinärt boende 

som i särskilt boende, med kommun eller landsting/region som ansvarig 

vårdgivare. Den primärvårdsanslutna hemsjukvården kan erbjuda både 

grundläggande och avancerad hemsjukvård (Josefsson & Ljung, 2017).  
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Att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska inom hemsjukvården innebär 

att arbeta i team med andra yrkesgrupper såsom undersköterska, vårdare, läkare, 

psykolog, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och biståndsbedömare (Josefsson 

& Ljung, 2017). De personalgrupper som ingår i teamet kan tillhöra olika 

organisationer. Läkare är exempelvis inte anställda av kommunen utan av 

landstingen (SFS 2017:30). Distriktsköterskans/sjuksköterskans arbete i 

hemsjukvården består emellertid ofta av ensamarbete, där sjuksköterskan tar 

stort ansvar och ofta fattar beslut självständigt (Josefsson & Ljung, 2017; 

Martinsen, Mortensen, & Norlyk, 2018).  

Distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvård har, precis 

som sjuksköterskor inom sjukhusvård, såväl praktiska som etiska aspekter att 

förhålla sig till. Situationen inom hemsjukvården ser dock annorlunda ut än vård 

på sjukhus, eftersom sjuksköterskan stiger in i det privata hemmet där offentliga 

normer möter hemmets privata normer. Distriktssköterskans/sjuksköterskans 

arbetsplats är en persons privata hem och sjuksköterskan får då dubbla roller, 

dels som professionell, dels som gäst (Martinsen et al., 2018; Öresland, 2017). 

Det är därför av vikt att sjuksköterskan är ödmjuk inför vårdtagarens hemmiljö, 

kultur och livsstil. Inom hemsjukvården bildas ofta en djupare och mer 

vänskaplig relation mellan sjuksköterskan och vårdtagaren samt dennes familj 

jämfört med vård på sjukhus, eftersom vårdtiden ofta är längre inom 

hemsjukvården. Det krävs då att distriktssköterskan/sjuksköterskan kan 

balansera sina roller som professionell vårdare, gäst och vän (Josefsson & Ljung, 

2017; Martinsen et al., 2018).  

Stöd  

Stöd till personer kan ses som en relation och ömsesidig interaktion mellan tre 

olika perspektiv: givarens, mottagarens och det sammanhang i vilket stödet ges. 

Det betyder att dessa tre perspektiv tillsammans påverkar vad som uppfattas som 

stöd och på vilket sätt det uppfattas (Dunkel-Schetter, Blasband, Feinstein, & 

Bennet Herbert, 1992). Det finns variationer i hur stöd som begrepp benämns och 

används. Vaux (1988) beskriver stöd utifrån begreppet socialt stöd, vilket 

innefattar stödjande relationer, stödjande handlingar och subjektiva upplevelser 

av stöd. Dessa delar samverkar i en dynamisk process mellan den enskilda 

personen och dennes omgivning/sociala nätverk. Vaux menar dock att socialt 

stöd är ett begrepp som kan vara svårt att definiera på grund av dess komplexa 

natur. Begreppet har ett brett spektrum och existerande litteratur och forskning 

beskriver socialt stöd med indelningar som uppvisar vissa skillnader. Socialt stöd 

kan exempelvis delas in i instrumentellt och emotionellt stöd (Finfgeld‐Connett, 

2005; Vaux, 1988) eller beskrivas genom dimensioner såsom emotionellt, 

instrumentellt, informativt och bekräftande stöd (Hutchison, 1999). En 

förutsättning för att socialt stöd ska vara gynnsamt och fungera tillfredsställande 



 

13 
 

är att det upplevda behovet av stöd matchar det givna stödet. Således behöver 

givaren av stödet vara lyhörd och mottaglig för personens/personernas behov 

(Maisel & Gable, 2009).  

Watson (1988) beskriver hur stöd från sjuksköterskan grundar sig i en lyhördhet 

för personen som en mellanmänsklig kärlekshandling. Denna mänskliga omsorg 

är grundläggande för att stödja personer så att de kan öka sin självkännedom, 

självkontroll och inre helande förmåga. Det handlar främst om hur 

sjuksköterskan möter personen och inte så mycket om omvårdnadens vad, 

eftersom utgångspunkten för stödet återfinns i personens själ och känslor. 

Watson (2008) beskriver vårdandet som caritas-processer, vilket innebär att 

sjuksköterskan, tillsammans med personen/personerna, kan samskapa en 

stödjande miljö. 

En litteraturöversikt av Funk et al. (2010) betonar vikten av stöd från vård-

personal i detta samskapande även för familjemedlemmar som är delaktiga i 

vården av en närstående i hemmet. I Gusdals et al. (2016) studie framkom att 

närstående upplevde bristande stöd från vårdpersonal och kände att de blev 

tagna för givna. Närstående beskrev ett behov av att känna sig mer inkluderade 

och bekräftade i sin roll som närstående, och önskade ytterligare stöd genom att 

få samtala om emotionella och relationella aspekter med vårdpersonalen. Det 

stöd som familjemedlemmar, enligt Funk et al. (2010), upplevde behov av 

innefattade både formellt och informellt stöd, av såväl praktisk som emotionell 

natur. Familjemedlemmarna upplevde bland annat att stödjande relationer med 

vårdpersonal som karakteriserades av tillit bidrog till känslor av trygghet, hopp 

och hanterbarhet. Stöd från vårdpersonal upplevdes även minska negativa 

känslor och upplevelser såsom stress, ångest och känslor av ensamhet. Det visar 

att stöd till hela familjen kan bidra till att familjemedlemmar till den 

vårdbehövande kan känna sig mer tillfreds med situationen. 

I denna avhandling betraktas stöd som en mellanmänsklig handling, där en 

förutsättning är att stödet anpassas till familjens och familjemedlemmarnas 

behov. Detta stöd beaktas främst utifrån relationell och emotionell natur, där 

sjuksköterskan använder ett stödjande förhållningssätt och sin lyhördhet för att 

stödja familjer.  

Hälsa 

Hälsa kan ses som ett relativt begrepp, eftersom innebörden kan variera beroende 

på tid, kultur, välfärdsnivå och människosyn. Det finns ett flertal beskrivningar 

och definitioner av hälsa, vilket visar på den mångfald som finns i synen på hälsa 

och tillämpningen av begreppet. Mycket förenklat kan hälsa dels ses utifrån ett 
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perspektiv där hälsa är motsatsen till sjukdom och dels utifrån ett mer holistiskt 

perspektiv (Willman, 1996).  

Ett holistiskt sätt att betrakta hälsa är utifrån Antonovskys (2005) 

salutogenetiska synsätt. I det salutogena perspektivet ligger fokus på det friska 

och på resurser och styrkor som kan främja hälsa, i stället för att utgå från ett 

patogent perspektiv. Antonovsky beskriver hur hälsa uppstår när personen 

upplever en känsla av sammanhang (KASAM). Det bärande begreppet KASAM 

förklaras genom de olika delbegreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Med begriplighet avses personens förmåga att förstå sin 

livssituation. Hanterbarhet avser förmågan att möta och hantera olika händelser 

samt upplevelsen att det finns tillräckligt med resurser för att möta kraven från 

omvärlden. Med meningsfullhet avses i vilken utsträckning personen känner att 

livet har en känslomässig innebörd samt känslan av att kunna påverka 

situationen. Balansen mellan dessa tre delbegrepp påverkar välbefinnandet och 

förmågan att hantera svåra situationer. Hälsa kan utifrån dessa begrepp 

betraktas som en helhet i balans.  

Även Watson (1988) beskriver hälsa utifrån ett holistiskt synsätt, där hon 

definierar hälsa som att uppleva samstämmighet mellan det vi erfar och vet om 

världen, och den subjektiva verkligheten. Det innebär att förena sin inre och sin 

yttre värld på ett meningsfullt sätt. Ohälsa, å andra sidan, uppkommer vid 

upplevelse av disharmoni inom personen, mellan personen och världen. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att finna sin plats i existensen utgör en 

väsentlig del av den upplevda hälsan. Det handlar om vem personen är, hur väl 

personen känner sig själv samt hur väl personen förstår sig själv och samspelet 

med medmänniskorna.  

Dahlberg och Segesten (2010) anser att om hälsa ska främjas bör omvårdnad utgå 

från personens livsvärldsperspektiv, vilket innebär att sjuksköterskan ska inta en 

öppenhet till personers sätt att förstå och hantera sin situation och hur den 

upplevda hälsan påverkar deras liv. Det är således utifrån den vårdbehövande 

personens livsvärld som vårdandet har sin grund. Detta poängteras även av Berg 

och Sarvimäki (2003) som konstaterar att hälsofrämjande omvårdnad bygger på 

en holistisk ansats med en humanistisk syn på människor, där sjuksköterskan 

strävar efter att förstå personens livsvärld i relation till hälsa och lidande.  

Hälsa betraktas i denna avhandling utifrån ett salutogent samt holistiskt synsätt 

och som ett upplevt tillstånd och innefattar hela personen, där det grundläggande 

är en upplevd balans inom personen och i relation till omvärlden.  
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Familjehälsa 

Traditionellt sett har omvårdnad fokuserat på enskilda patienter. Emellertid har 

vikten av att involvera familjemedlemmar betonats under de senaste decennierna 

(Wright & Leahey, 2013). The World Health Organization (WHO 2011) framhäver 

vikten av att inkludera familjen i omvårdnaden och att förstå hur effektiv 

kommunikation, och dynamiken inom familjen, påverkar familjemedlemmarna. 

Wright och Leahey (2013) beskriver hur en förändring av livssituationen för en 

person påverkar livet även för de som står personen nära. 

Det finns flera definitioner och beskrivningar av begreppet familj (Stuart, 2001). 

Whall (1986) beskriver familjen som en självdefinierad grupp av två eller flera 

personer som är eller inte är förbundna genom blodsband eller lag, men som 

fungerar på ett sätt som gör att de själva känner sig som en familj. Wright och 

Leahey (2013, s. 55) beskriver familjen utifrån att ”the family is who they say 

they are”. I denna avhandling avgränsas familjen på grundval av ovanstående två 

definitioner som båda anser att familjen är självdefinierad, vilket öppnar upp för 

olika familjekonstellationer där en stark samhörighet är det grundläggande. 

Familjehälsa beskrivs ofta som ett övergripande begrepp för familjers 

välbefinnande och funktion. Enskilda familjemedlemmars hälsa ses som 

sammanflätad med hela familjens hälsa. En enskild familjemedlems hälsa (i ett 

kontinuum mellan hälsa och ohälsa) påverkar på så sätt familjefunktionen, 

likaväl som familjens funktion påverkar enskilda familjemedlemmar (Kakkinen 

& Hanson, 2015). Fritt översatt definierar Kakkinen och Hanson (2015, s. 5) 

familjehälsa som ”… ett dynamiskt föränderligt tillstånd av välbefinnande, som 

innefattar biologiska, psykologiska, spirituella, sociologiska och kulturella 

aspekter hos individuella medlemmar och hela familjesystemet”. Detta innebär 

ett synsätt där olika hälsoaspekter hos enskilda personer, likaväl som hälsa hos 

familjen, kombineras till en enhet. Familjemedlemmarnas förmåga att 

kommunicera med varandra möjliggör balans och hjälper familjen att anpassa sig 

till situationer som uppstår. Om familjen är balanserad så kan den fungera mer 

tillfredsställande (Kakkinen & Hanson, 2015).  

Familjer varierar beträffande struktur, funktion och processer samt inom givna 

kulturer. Det innebär att varje familj har sin egen unika kultur. Över tid kan dessa 

aspekter komma att förändras och ”nya” familjekonstellationer skapas, när 

medlemmar av samma familj bildar nya familjer. Det är av vikt att sjuksköterskor 

arbetar för att förstå familjens struktur, kultur och funktion samt dess processer, 

för att de ska vara i stånd att stödja familjens hantering av olika situationer, 

såsom vid sjukdom, ohälsa eller kriser (Kakkinen & Hanson, 2015). Vid ohälsa 

eller sjukdom kan familjehälsan bevaras, stärkas och/eller upprättas genom att 
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uppmärksamhet riktas mot såväl de enskilda familjemedlemmarna som familjen 

som enhet (Wright & Leahey, 2013).  

Familjefokuserad omvårdnad 

Denham (2015) beskriver att familjefokuserad omvårdnad innefattar att 

sjuksköterskan är medveten om, erkänner och uppmärksammar att det finns 

olika krafter som samspelar i familjen. Sjuksköterskan kan arbeta 

familjefokuserat genom att ”tänka familj” och därigenom uppmärksamma 

svårigheter, styrkor och resurser inom familjen.  

I Sverige började ämnet familjefokuserad omvårdnad att växa i slutet av 90-talet 

genom ett samarbete mellan Family Nursing Unit på Universitetet i Calgary och 

högskolan i Kalmar, numera Linnéuniversitetet. Familjefokuserad omvårdnad 

beskrivs i Sverige i två varianter: familjerelaterad omvårdnad och 

familjecentrerad omvårdnad. I familjerelaterad omvårdnad ligger fokus på en del 

av familjen. Ofta är det patienten som är i fokus och familjen ses som dennes 

kontext. Det kan också vara så att fokus ligger på närstående och då är det 

patienten som ses som kontext (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2017). I 

familjecentrerad omvårdnad däremot ses familjen som en helhet och som ett 

system, som likväl består av delar (familjemedlemmar) som i relation med 

varandra bildar ett system (familjen). I familjecentrerad omvårdnad ligger fokus 

på interaktionen och påverkan mellan familjemedlemmarna: alla 

familjemedlemmar antas påverka och påverkas av varandra (Benzein et al., 2017; 

Wright & Leahey, 2013). Det är från detta sistnämnda familjecentrerade synsätt 

som denna avhandling utgår.  

Både i Sverige och internationellt råder en viss begreppsförvirring och 

inkonsekvent användning av begreppen inom familjefokuserad omvårdnad. 

Family systems nursing (FSN) används ofta i internationell litteratur i den 

bemärkelse som i denna avhandling benämns familjecentrerad omvårdnad.  

Teoretiska utgångspunkter i familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad utgår från ett systemiskt förhållningssätt (Wright 

& Leahey, 2013) med fokus på interaktioner, relationer, funktioner och mönster 

(Bateson, 1998; Maturana, 1988; Öquist, 2018). Systemteori kan appliceras och 

användas för att beskriva mänskliga system, där varje person ses som en del av 

ett större sammanhang (Bateson, 1988). I ett sådant cirkulärt samband, som är 

att föredra framför linjära samband, ligger fokus på samspelet mellan personerna 

(Öquist, 2018). Wright och Leahey menar att familjecentrerad omvårdnad 

innebär att familjen ses som ett system, inom vilket familjemedlemmarna är 

delarna och där helheten är mer än summan av delarna (Wright & Leahey, 2013). 
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Familjen är sålunda sammansatt av flera personer som påverkar varandra och 

tillsammans utgör ett system. Vidare ses familjen som ett öppet system där 

familjen, förutom att påverkas inom systemet, även påverkas av och påverkar sin 

omgivning (Bateson, 1998; Wright & Leahey, 2013).  

Inom familjecentrerad omvårdnad ses världen som ett multiversum, vilket 

betyder att världen kan betraktas på flera skilda sätt av familjemedlemmarna 

(Maturana, 1988). Detta innebär att den verklighet vi ser inte är verkligheten 

utan en verklighet som skapats tillsammans med andra. Världen och verkligheten 

kan uppfattas olika och ingen ”sanning” är mer giltig än någon annan, eftersom 

var och en har sin subjektiva sanning. Ur ett systemiskt perspektiv innebär det 

att ingen enskild person har tolkningsföreträde och fokus ligger på ”både och” 

framför ”antingen eller” (Andersen, 2011; Maturana, 1988).  

Att berätta om sina upplevelser för andra och även lyssna till andras berättelser 

– berättandet tillsammans med reflektion över det berättade – är en 

nödvändighet för att förstå oss själva och varandra (Ricœur, 1992), och det finns 

ett samband mellan reflektion och det systemiska förhållningssättet (Bateson, 

1998; Maturana, 1988; Wright & Leahey, 2013; Öquist, 2018). Reflektion kan 

beskrivas som en djup eftertanke, varför reflektion över det berättade möjliggör 

att vi förstår oss själva och varandra. Reflektion sker både i den inre och den yttre 

dialogen (Ricœur, 1992) och kan möjliggöra och bidra till en annan förståelse än 

den som för tillfället existerar. Genom reflektion möjliggörs utvecklande av nya 

insikter och förståelse, både utifrån ens eget perspektiv och andras. Detta kan i 

sin tur leda till problemlösning (Andersen, 2011).  

Reflektion sammankopplas med förändringsteorier och problemlösning.  

Watzlawick, Weakland och Fisch (1974) beskriver hur ett problem inom familjen 

kan lösas i enlighet med första eller andra ordningens problemlösning. Om ett 

problem löses inom den första ordningen görs justeringar inom systemet utan att 

systemet själv förändras. En problemlösning enligt andra ordningen innebär 

däremot att det sker en förändring av systemets struktur. En förändring sker 

alltså inte enbart hos individuella familjemedlemmar utan hos familjen som 

helhet och dess struktur. Förändringar av andra ordningen anser Watzlawick et 

al. (1974) vara det mest gynnsamma. 

Föreställningar är ett centralt begrepp inom familjecentrerad omvårdnad och 

benämns bland annat ”beliefs” (Wright och Bell, 2009) och ”constructs” (Kelly, 

1963) internationellt. Föreställningar – alltså det vi föreställer oss, hur vi 

betraktar en företeelse, ett fenomen, en situation eller ser på världen i stort – 

utgör en individuell ”sanning”, vilken speglar personens endast delvis medvetna 

subjektiva verklighet. En persons föreställningar, medvetna eller omedvetna, 

formas genom livet utifrån erfarenheter och slutsatser. Föreställningarna 
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påverkar i sin tur våra tankar, känslor och beteenden. Föreställningar kan vara 

djupa och grundläggande – så kallade kärnföreställningar – eller mer ytliga, så 

kallade perifera föreställningar. Kärnföreställningar är ofta omedvetna och svåra 

att förändra. De är ofta av existentiell natur, då de innefattar antaganden om 

exempelvis meningsfullhet, människovärde, meningen med livet, döden och 

hälsa. De perifera föreställningarna är inte lika grundläggande som 

kärnföreställningarna och är ofta medvetna eller förmedvetna. De utvecklas 

fortgående under livet genom våra erfarenheter och de slutsatser vi drar (Wright 

& Bell, 2009).  

Inom familjecentrerad omvårdnad betraktas föreställningar utifrån om de är 

underlättande eller hindrande i förhållande till familjens upplevda situation. En 

hindrande föreställning försvårar problemlösning medan en underlättande 

föreställning främjar problemlösning. Genom att öka medvetenheten och 

reflektera över egna och andras föreställningar kan underlättande föreställningar 

stärkas och de hindrande föreställningarna modifieras (jfr Benzein, Olin, & 

Persson, 2015; Dorell, Isaksson, Östlund, & Sundin, 2017; Sundin et al., 2016; 

Wright & Bell, 2009; Östlund, Bäckström, Lindh, Sundin, & Saveman, 2015).  

Sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal 

Ett exempel på hur familjer kan stödjas genom familjecentrerad omvårdnad är 

sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal. Målsättningen för dessa samtal är 

att skapa en miljö i vilken förändring kan ske, att skapa förutsättningar för ökad 

medvetenhet och förståelse för egna och andras föreställningar. Genom att 

betrakta situationen ur nya synvinklar kan nya alternativa lösningsalternativ och 

möjligheter synliggöras för att främja hälsa för såväl enskilda familjemedlemmar 

som familjen som helhet (Benzein et al., 2017; Benzein, Hagberg & Saveman, 

2008; Östlund et al., 2015). 

Sjuksköterskeledda familjesamtal med en familjecentrerad utgångspunkt som 

genomförts i Sverige har influerats av de kanadensiska samtalsmodellerna 

Calgary Family Assessment Model (CFAM), Calgary Family Intervention Model 

(CFIM) (Wright & Leahey, 2013) och Illness Belief Model (Wright & Bell, 2009). 

En samtalsintervention för sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal har 

tidigare skapats och anpassats för svenska förhållanden (Benzein et al, 2008). 

Denna intervention har vidare utvecklats i samarbete mellan Linnéuniversitetet 

(t.ex. Persson & Benzein, 2014) och Umeå universitet (t.ex. Östlund et al., 2015) 

och benämns till exempel ”hälsostödjande familjesamtal” på svenska och ”Family 

Health Conversations” (FamHC) internationellt. Dessa familjecentrerade samtal 

är avsedda att användas i hälsofrämjande syfte och i ett flertal olika situationer 

och är inte begränsade till en specifik typ av kontext, ohälsa eller sjukdom 

(Benzein et al., 2017).  
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Grundstrukturen i den svenska beskrivningen av ”hälsostödjande 

familjesamtal”/”Family Health Conversations” (FamHC) består av tre samtal 

med ett par veckors mellanrum samt ett avslutande brev. Vanligtvis genomförs 

samtalen med två sjuksköterskor, där den ena antar en mer samtalsledande roll 

och den andra en mer reflekterande roll (Benzein et al., 2008; Östlund et al., 

2015). Strukturen har i vissa interventioner förändrats och anpassats till 

verksamheten.  

Liknande sjuksköterskeledda familjesamtal baserade på eller inspirerade av de 

kanadensiska modellerna (Wright & Leahey, 2013; Wright & Bell, 2009), med ett 

familjecentrerat förhållningssätt, finns bland annat spridda i Nordamerika, Asien 

och Europa (Bell, 2015, 2019). Sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal 

benämns lite olika, exempelvis: ”familjeintervjuer”/”Family Interviews” 

(Martinez, D'Artois, & Rennick, 2007; Wright & Leahey, 1999), ”terapeutiska 

samtal i familjeomvårdnad”/”Family Nursing Therapeutic Conversations” 

(Voltelen, Konradsen, & Østergaard, 2016), ”terapeutiska samtal”/”Therapeutic 

Conversations” (Gisladottir, Treasure, & Svavarsdottir, 2017) och ”korta 

terapeutiska samtal”/”Short Theraputic Conversations” (Sveinbjarnardottir, 

Svavarsdottir, & Wright, 2013). Likaväl som benämningarna av de 

familjecentrerade samtalen skiljer sig åt mellan olika studier, länder och 

kontexter så finns det variationer i grundstrukturen. Det kan handla om allt från 

ett samtal på 15 minuter (t.ex. Wright & Leahey, 1999) till en serie med upprepade 

samtal av varierande längd (t.ex. Dorell, Bäckström, et al., 2016).  

Fortsättningsvis i denna avhandling kommer de sjuksköterskeledda samtalen 

med familjecentrerat förhållningssätt att benämnas ”familjecentrerade samtal” 

(FCS) i stället för de specifika benämningarna “hälsostödjande familjesamtal” 

(FamHC) eller liknande. Detta är avsett att underlätta för läsaren och beror också 

på att grundstrukturen i FCS utvecklats utifrån verksamhetens behov och krav 

och skiljer sig därav något från FamHC i delstudie III och IV. Dessa skillnader 

finns beskrivna i metodavsnittet. Intentionen med FamHC och FCS är dock 

densamma – att skapa en miljö och möjligheter för förändring genom berättelser, 

reflektion och medvetandegörande av föreställningar. Samtalen förväntas skapa 

förutsättningar för alternativa sätt för familjemedlemmarna att betrakta såväl sin 

som hela familjens situation.  

Ett flertal familjecentrerade samtalsinterventioner har genomförts nationellt och 

internationellt med en familjecentrerad bas inom olika kontexter beträffande 

exempelvis deltagarnas ålder, antal samtal, varierande miljöer och diagnoser. I 

en översiktsstudie av Östlund och Persson (2014) sammanställdes resultat från 

sjutton vetenskapliga studier beträffande sjuksköterskeledda familjecentrerade 

samtalsinterventioner. De inkluderade studierna innefattade familjer med olika 

typer av sjukdom eller ohälsa såsom cancer, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, 
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agorafobi, depression, HIV/AIDS, njursvikt, hypertoni och ospecificerade 

kroniska eller återkommande sjukdomar. Antalet samtal i dessa interventioner 

varierade, från ett till flera samtal. Familjers respons på FCS kan enligt Östlund 

och Persson (2014) sammanfattas inom de tre domänerna: kognitiv, affektiv och 

beteendemässig. Den kognitiva domänen visade på förbättrad förståelse och 

förmåga, med ökad kunskap, tilltro och självförtroende att leva med sjukdom i 

familjen. Likaså påvisades förbättrad hantering inom familjen, med anpassning 

till situationen och utveckling av perspektiv kring sjukdomen och familjen. Inom 

den affektiva domänen visade resultatet på en förstärkt ömsesidig känslomässig 

omsorg i familjen, samt ökat känslomässigt välbefinnande hos såväl enskilda 

familjemedlemmar som inom familjen som helhet. Inom beteendedomänen 

visade resultatet på ett förbättrat omhändertagande inom familjen med bättre 

fungerande familjeinteraktioner. Familjernas sammanhållning ökade och 

familjemedlemmarna agerade mer stödjande gentemot varandra med förbättrad 

kommunikation (Östlund & Persson, 2014).  

Senare forskning om FCS, efter publicerandet av Östlunds och Perssons (2014) 

översiktsartikel, fortsätter att visa på fördelar för familjer, såväl i Sverige (t.ex. 

Benzein et al., 2015; Dorell et al., 2017; Dorell & Sundin, 2016; Marklund, Sjödin 

Eriksson, Lindh, & Saveman, 2018; Sundin et al., 2016; Östlund, Bäckström, 

Saveman, Lindh, & Sundin, 2016) som internationellt (t.ex. Lee, Lin, Chen, Su, & 

Chiang, 2018; Svavarsdottir & Gisladottir, 2018; Wacharasin, Phaktoop, & 

Sananreangsak, 2015; West, Bell, Woodgate, & Moules, 2015). Resultaten 

fortsätter att peka på möjligheter till förbättrad familjefunktion och emotionellt 

välbefinnande. Vidare har familjer uttryckt ett behov av att få dessa samtal tidigt 

i sjukdomsförloppet (Benzein et al., 2015) och gärna när den sjuke fortfarande 

bor kvar i hemmet (Dorell & Sundin, 2016). Beträffande kostnadseffektivitet så 

har en pilotstudie genomförts som visar på ett positivt resultat (Lämås, Sundin, 

Jacobsson, Saveman, & Östlund, 2016) även om mer omfattande studier behövs 

för att säkerställa att FCS innebär god hälsoekonomi (Benzein et al., 2017). 

Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv fann Dorell, Östlund och Sundin (2016) att 

sjuksköterskor upplever genomförandet och medverkan i FCS som något positivt: 

de upplevde att samtalen utvecklade deras kompetens samt att de var ett 

professionellt verktyg i arbetet med att stödja familjer. Duhamel, Dupuis, 

Turcotte, Martinez och Goudreau (2015) visade att sjuksköterskorna erfor ökad 

tillfredsställelse i sitt arbete när de arbetade familjecentrerat. Studier har även 

visat att sjuksköterskor rapporterat mer positiva attityder beträffande att 

inkludera familjer i omvårdnaden, varvid de upplevde familjerna mindre som en 

börda och mer som en tillgång, efter genomgången utbildning i familjecentrerad 

omvårdnad (Svavarsdottir et al., 2015; Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir, & 

Saveman, 2011).  
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Trots utvecklingen av effektiva familjecentrerade interventioner är emellertid 

flera av dessa interventioner inte implementerade ute i den kliniska 

verksamheten (Duhamel, 2017).  

Implementering 

Implementering kan definieras som ”den process som används för att 

forskningsbaserade interventioner ska integreras och komma till användning i en 

verksamhet” (fritt översatt från Rabin, Brownson, Haire-Joshu, Kreuter, & 

Weaver, 2008). Socialstyrelsen (2012) beskriver implementering som de 

procedurer som används för att införa nya metoder i ordinarie verksamhet och 

som säkerhetsställer att metoderna används så som det var avsett och med 

varaktighet. Med hänsyn till ovanstående utgör i denna avhandling begreppet 

implementering ett planerande, införande och processutvärdering beträffande 

ett nytt arbetssätt i klinisk verksamhet.  

Implementeringsforskning är ett snabbt växande fält som studerar nyttiggörande 

av forskningsbaserad kunskap och evidens. Inom implementeringsområdet, 

liksom inom många andra forskningsområden, råder en viss oklarhet och 

inkonsekvens i benämningen av olika begrepp (Nilsen, 2015). Samma begrepp 

används på olika sätt och med hänvisning till olika aspekter (Proctor et al., 2009). 

Det finns flera olika fält och begrepp som är snarlika och ibland överlappande 

som exempelvis kunskapsöversättning, translationell forskning, 

kunskapsöverföring, kunskapsutbyte och förbättringsarbete (Nilsen, 2014b). 

Detta ses även bland de engelska begreppen: knowledge translation, knowledge 

transfer, knowledge exchange, knowledge integration, research utilisation 

(Graham et al., 2006), diffusion och dissemination (Greenhalgh, Robert, 

Macfarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004). Tidigare drevs implementerings-

forskningen främst av empiriska frågor med föga hänsyn till teorier (Davies, 

Walker, & Grimshaw, 2010; Nilsen, 2014b) medan den i dag alltmer bygger på ett 

flertal teorier, modeller och ramverk (Nilsen, 2014b). 

Implementeringsprojekt med FCS i den kliniska verksamheten har identifierats i 

några olika länder med varierande vårdmiljö, åldersgrupper, sjukdomar och 

ohälsa. Exempelvis har FCS implementerats på ett universitetssjukhus på Island 

där alla kliniska sjuksköterskor på samtliga avdelningar och 

mottagningsverksamheter utbildades i familjecentrerad omvårdnad och FCS 

(Svavarsdottir, 2008). Implementeringsprojekt med FCS pågår även i Danmark i 

samband med ett forskningsprojekt på tre hjärtsviktsenheter (Voltelen et al., 

2016). Vidare finns implementeringsprojekt i Kanada inom exempelvis psykiatri 

och pediatrik (Leahey & Harper-Jaques, 2010; Martinez et al., 2007); i Sverige 

inom barnonkologi (Marklund et al., 2018); i Nederländerna inom olika 

vårdkontexter (Broekema, Luttik, Steggerda, Paans, & Roodbol, 2018) och i 
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Hongkong inom psykiatrisk vård (Simpson, Yeung, Kwan, & Wah, 2006; Wong, 

2014). Däremot har litteratursökning i vetenskapliga litteraturdatabaser inte 

identifierat några studier om implementering av FCS i ordinärt boende och 

kommunal hemsjukvård.  

Ovanstående studier fokuserar till stor del på sjuksköterskors kompetens-

utveckling och hur denna påverkat sjuksköterskornas uppfattningar och arbete 

med familjer. Resultaten visar att utbildning av sjuksköterskor i FCS kan bidra 

till en ökad förståelse för familjen, med en förbättrad relation mellan 

sjuksköterskan och familjen (Martinez et al., 2007; Simpson et al., 2006; Voltelen 

et al., 2016), och med en mer positiv inställning till att involvera familjen i 

sjuksköterskans arbete (Broekema et al., 2018; Petursdottir, Haraldsdottir, & 

Svavarsdottir, 2018; Svavarsdottir et al., 2015). Vidare har utbildning i FCS 

bidragit till sjuksköterskorna uppfattade sina kunskaper om och färdigheter i 

familjecentrerad omvårdnad som mer omfattande än tidigare (Broekema et al., 

2018; Petursdottir et al., 2018; Wong, 2014). Utbildningen ansågs förbereda dem 

inför den kliniska tillämpningen av familjecentrerad omvårdnad (Svavarsdottir 

et al., 2015). Vidare kan det familjecentrerade förhållningssättet främja 

sjuksköterskans tillfredsställelse i sitt arbete (Petursdottir et al., 2018; Wong, 

2014).  

Kompetensutveckling i form av effektiv personalutbildning är enligt Meyers, 

Durlak och Wandersman (2012) ett viktigt steg i processen att implementera en 

ny arbetsmetod i klinisk verksamhet. Ytterligare forskning om kompetens-

utveckling för sjuksköterskor i syfte att stödja familjer genom FCS har efterfrågats 

(Bell, 2016; Sunde, Øyen, & Ytrehus, 2018). Emellertid är implementering något 

mer än att enbart erbjuda en utbildningsintervention i familjecentrerad 

omvårdnad för att sedan studera utfallet för sjuksköterskor, patienter och 

familjer. Detta eftersom syftet med implementeringen är att förändra det 

praktiska arbetet ute i kliniken, vilket är en komplex process. Forskaren bör 

därför systematiskt studera och redogöra för flera processer (Bell, 2014).  

Några studier har identifierats som har detta breda fokus, det vill säga fokus på 

faktorer och omständigheter som enligt sjuksköterskorna påverkar möjligheten 

att kliniskt arbeta familjecentrerat (Duhamel et al., 2015; Braun & Foster, 2011; 

Voltelen et al., 2016). I Duhamel et al. (2015), liksom i Braun och Fosters (2011) 

studie, ingick sjuksköterskor som tidigare hade genomgått universitetsutbildning 

i familjecentrerad omvårdnad. De intervjuades beträffande hur de arbetade 

familjecentrerat och vad som ansågs påverka om det kliniska arbetet blev 

familjecentrerat. Resultatet visade att avsaknad av riktlinjer och vägledning för 

familjecentrerat arbete, avsaknad av en tydlig och tidseffektiv samtalsmodell, 

avsaknad av stöd från ledningen samt avsaknad av en gemensam uppfattning 

inom organisationen om betydelsen av att arbeta familjecentrerat, hade en 
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negativ påverkan på möjligheten att arbeta familjecentrerat. Även tidsbrist, i 

kombination med hög arbetsbelastning, ansågs påverka möjligheten till 

familjecentrerad omvårdnad. Vidare framkom ett behov av att ytterligare 

aktualisera kunskapen genom kompetensutveckling inom familjecentrerad 

omvårdnad.  

I en studie av Voleten et al. (2016) skapades en utbildningsintervention i 

familjecentrerad omvårdnad och FCS, som sjuksköterskor på tre 

hjärtsviktskliniker genomgick. Studien syftade till att utforska sjuksköterskornas 

upplevelser av att genomföra FCS efter genomgången utbildning. Studiens 

resultat visade att tillämpningen av FCS innebar ett nytt arbetssätt där 

balanserandet av det biomedicinska synsättet och det familjecentrerade 

förhållningssättet krävde, förutom kunskaper i FCS, både biomedicinsk 

kompetens och en viss erfarenhet av arbetet som sjuksköterska. En positiv 

inställning till FCS ansågs dessutom påverka tillämpningen av FCS positivt. 

Vidare ansågs organisatoriska förutsättningar, såsom logistisk planering av 

arbetsbelastning och schemaläggning, betydelsefulla för att integrera det 

familjecentrerade arbetssättet.  

För att främja en lyckosam implementering av familjecentrerad omvårdnad i 

klinisk verksamhet krävs det enligt Duhamel (2017) initialt en tydlig planering, 

med formulering av projektmål och ställningstagande beträffande val av 

forskninsgmetodologiska aspekter, implementeringsmodeller och 

implementeringsorganisation. Vidare är det av vikt att den valda 

implementeringsmodellen anpassas till projektets mål och de kliniska 

förutsättningarna. Det finns behov av ytterligare studier i samarbete mellan 

forskare och kliniska verksamheter för att få ökad kunskap om hur 

familjecentrerad omvårdnad kan implementeras.  
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Motiv för avhandlingen 

Tidigare interventionsprojekt har visat på fördelar med att stödja familjer genom 

att arbeta utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt, från patientens och 

familjens, såväl som sjuksköterskans perspektiv. Trots de framsteg som skett 

inom interventionsforskningen om familjecentrerade samtal är flera av dessa 

interventioner inte implementerade i klinisk verksamhet. Detta har bidragit till 

en efterfrågan på kunskap och ytterligare forskning om hur familjecentrerade 

samtal kan läras ut och spridas till kliniska sjuksköterskor. 

Hemmet som vårdplats blir också allt vanligare, och närstående tar ofta på sig en 

vårdande roll. Inga studier med fokus på implementering av familjecentrerade 

samtal i kommunal hemsjukvård i särskilt boende identifierades vid sökningar i 

vetenskapliga litteraturdatabaser. Det är därför av vikt att detta studeras 

ytterligare. 

Det saknas kunskap om hur vården kan förbättras genom att implementera det 

familjecentrerade förhållningssättet. Ytterligare arbete och forskning är 

nödvändigt för att integrera familjecentrerad omvårdnad i klinisk verksamhet. 

Detta är en utmaning både för forskare och kliniska sjuksköterskor och för den 

verksamhet där implementeringen sker, men är en nödvändighet för att öka 

medvetenheten om fördelarna med att arbeta familjecentrerat. Det är värdefullt 

att få ökad kunskap om hur sjuksköterskans hälsostödjande arbete kan förbättras 

genom att fokus vidgas från patienten till familjen och på så sätt skapar 

förutsättningar för att stödja familjer att finna balans i sin tillvaro.  

Med detta som grund är det av vikt att ytterligare studera familjers och 

sjuksköterskors erfarenheter av att få, respektive att ge, stöd i form av 

familjecentrerade samtal inom en hemsjukvårdskontext, samt att planera, 

genomföra och utvärdera en utbildningsintervention med påföljande 

implementering av familjecentrerade samtal. Detta för att erhålla kunskap om 

hur stöd från sjuksköterskor till familjer uppfattas och kan genomföras, när en 

vårdbehövande familjemedlem bor i ordinärt boende.  
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Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa erfarenheter av stöd från 

distriktssköterskor/sjuksköterskor till familjer i ordinärt boende, samt att 

utvärdera implementering av familjecentrerade samtal.  

Delstudiernas syften 

 

Delstudie I: Belysa innebörden av distriktssköterskors levda erfarenhet av att 

möta närstående i samband med hemsjukvård. 

Delstudie II: Belysa vad personer med stroke och deras familjemedlemmar 

samtalar om i sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal med fokus på 

hantering av framtiden, samt sjuksköterskornas uppfattningar om innehållet i 

samtalen med fokus på familjernas framtida hantering.  

Delstudie III: Beskriva uppfattningar beträffande en webbaserad utbildning i 

familjecentrerade samtal bland sjuksköterskor i hemsjukvård.  

Delstudie IV: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv utvärdera implementerings-

utfall av sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal inom den kommunala 

hemsjukvården. 
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Metod 

De fyra delstudier som ingår i avhandlingen bidrar på flera sätt till det 

övergripande syftet. Samtliga delstudier innefattar stöd från 

distriktssköterskor/sjuksköterskor (dsk/ssk) till familjer i hemmet (ordinärt 

boende). Två av delstudierna (I, II) byggde (tillsammans med tidigare forskning) 

upp den vetenskapliga grunden och ses som avstamp till det fortsatta arbetet med 

att implementera familjecentrerad omvårdnad i hemsjukvård (III, IV).  

I avhandlingen har såväl kvalitativa som kvantitativa ansatser tillämpats. I 

delstudierna I, II och III tillämpas kvalitativa metoder och i delstudie IV, en 

mixad metod. En översikt av design, datainsamling, deltagare och dataanalys 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över ingående delarbeten 
Design Datainsamling Deltagare Analys 
 
Delstudie I 
Kvalitativ studie 
 

 
10 fokusgruppintervjuer  

 
36 
distriktssköterskor 

 
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys 

 
Delstudie II 
Kvalitativ studie 
 

 
7 inspelade FamHC 
7 avslutande brev 

 
17 
familjemedlemmar 
 

 
Kvalitativ induktiv 
innehållsanalys 

 
Delstudie III 
Kvalitativ studie 
 

 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer 
 

 
21 dsk/ssk 

 
Kvalitativ induktiv 
innehållsanalys 

 
Delstudie IV 
Mixad metod 

 
Instrumentet FINC-NA 
besvarades vid baseline 
(innan utbildning) och 
20–27 månader senare.  
 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer.  

 
16 dsk/ssk 
 
 
 
 
 

 
-Wilcoxon tecken-rang-
test 
Effektstorlek,  
-Kvalitativ deduktiv 
innehållsanalys. 
-Integrering av 
kvalitativa och 
kvantitativa data 

 

Kontext 

Samtliga delstudier hade sin kontext i ordinärt boende. I tre av delstudierna (I, 

III, IV) var sammanhanget hemsjukvård, där antingen landstinget (I) eller 

kommunen (III, IV) var ansvarig vårdgivare. I delstudierna I och IV var 

sammanhanget en medelstor stad i norra Sverige; i delstudie III inkluderades tre 

städer i Sverige (en i söder och två i norr). I delstudie II utfördes de FCS i hemmet, 



 

27 
 

varvid dsk/ssk som utförde samtalen inte var anställda i den kliniska 

verksamheten utan på universitetet. I denna delstudie hade en person i varje 

familj tidigare varit inskriven på en landstingsstyrd rehabiliteringsenhet i norra 

Sverige för rehabilitering efter stroke, men var tillbaka i hemmet vid tiden för de 

FCS.  

Deltagare och urval 

Delstudie I 

Primärvårdschefen, samt enhetschefer vid samtliga hälsocentraler, i en kommun 

i norra Sverige kontaktades med förfrågan om att genomföra studien. Såväl 

primärvårdschefen som alla övriga chefer gav tillstånd till detta. Samtliga 

distriktssköterskor (dsk) som hade en tillsvidareanställning inkluderades, totalt 

36 dsk från 10 olika hälsocentraler. För karakteristika gällande deltagare, se tabell 

2.  

Tabell 2. Karakteristika för deltagare i delstudie I 

Kön  
 Kvinna 35 
 Man 1 
Antal år som arbetande dsk 2–32 
Antal med distriktssköterskeutbildning 36 
  

 

Delstudie II 

Deltagarna rekryterades från två rehabiliteringsenheter i norra Sverige. 

Inklusionskriterierna var att en person i familjen hade insjuknat i stroke, var 

yngre än 65 år och kunde samtala på svenska. Tillstånd att genomföra studien, 

samt kontaktuppgifter för patienten och närmast anhörig, inhämtades från 

enhetscheferna på respektive rehabiliteringsenhet. Totalt 17 personer (7 personer 

med stroke, 10 familjemedlemmar) tillfrågades och samtliga samtyckte till att 

medverka i studien. För karakteristika gällande deltagare, se tabell 3. 

Tabell 3. Karakteristika för deltagare i delstudie II 

Personer med stroke  
 Ålder [median (min–max)] 58 (49–64) 
 Män 6 
 Kvinna 1 
Familjemedlemmar  
 Män 4 
 Kvinnor 6 
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Delstudie III 

Totalt ingick 21 dsk/ssk som arbetade inom kommunal hemsjukvård. Deltagarna 

kom från tre medelstora kommuner i Sverige.  

I Grupp 1 (n=12) inkluderades dsk/ssk som arbetade inom den kommunala 

hemsjukvården i en medelstor kommun i norra Sverige. Ett beslut att 

implementera sjuksköterskeledda FCS togs på ledningsnivå i kommunen, vilket 

innebar att den webbaserade utbildningen var obligatorisk för samtliga dsk/ssk 

som arbetade dagtid inom den kommunala hemsjukvården.  

Grupp 2 bestod av dsk/ssk (n = 5) som arbetade i en medelstor kommun i södra 

Sverige. I denna stad planerades det inte för en formell implementering av 

samtalen utan enbart för en intervention där dsk/ssk skulle genomgå 

utbildningen och därefter genomföra FCS. De dsk/ssk som ingick i delstudien 

hade fått ett erbjudande från enhetschefen att genomgå utbildningen och därefter 

accepterat detta.  

Grupp 3 bestod av dsk/ssk (n = 4) på en medelstor ort i norra Sverige. Deras 

närmaste chef hade fått information om utbildningen och interventionen av 

forskargruppen och föreslog att de inkluderade dsk/ssk skulle delta. I likhet med 

grupp 2 så planerades det inte för en formell implementering. För karakteristika 

gällande deltagare, se tabell 4.  

Tabell 4. Karakteristika för deltagare i delstudie III 

Kön  
 Kvinna 18 
 Man 3 
Ålder [median (min–max)] 40 (24–64) 
Antal år som arbetande sjuksköterska  
 ≤ 3 år 1 
 4–9 år 6 
 ≥ 10 år 14 
Antal arbetande år inom hemsjukvård  
 ≤ 3 år 13 
 4–9 år 4 
 ≥ 10 år 4 
Antal med distriktssköterskeutbildning 15 
  

 

Delstudie IV 

Urvalet bestod av samtliga dsk/ssk som arbetar dagtid inom kommunal 

hemsjukvård i en medelstor kommun i norra Sverige och som genomgått 

utbildning i FCS (n=27). Av dessa ingick 16 dsk/ssk i den kvantitativa 

uppföljningen och 14 av dessa i den kvalitativa uppföljningen. Orsaken till 

bortfallen var att en dsk/ssk inte kunde medverka av hälsorelaterade skäl och de 

övriga dsk/ssk avslutat sin anställning vid tiden för datainsamlingen (bytt 
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arbetsplats eller gått i pension). Dsk/ssk hade genomgått utbildningen vid två 

olika tidpunkter, 2015 eller 2016. För karakteristika gällande deltagare, se tabell 

5.  

Tabell 5. Karakteristika för deltagare i delstudie IV 

Kön  
 Kvinna 15 
 Man 1 
Ålder [median (min–max)] 40 (24–56) 
Antal år som arbetande sjuksköterska  
 ≤ 3 år 2 
 4–9 år 4 
 ≥ 10 år 10 
Antal arbetande år inom hemsjukvård  
 ≤ 3 år 13 
 4–9 år 1 
 ≥ 10 år 2 
Antal med distriktssköterskeutbildning 10 
  

 

Datainsamling 

Intervjuer 

Fokusgruppintervjuer 

I delstudie I genomfördes tio fokusgruppintervjuer med tre till fem deltagare i 

varje fokusgrupp. Samtliga deltagare kände varandra sedan tidigare då de var 

arbetskollegor. Deltagarna ombads berätta om och samtala kring sina upplevelser 

av arbete med familjer inom avancerad hemsjukvård. Samma person (en av 

medförfattarna till studien) genomförde samtliga intervjuer. Intervjuerna varade 

mellan 50 och 80 minuter och ljudinspelades samt transkriberades. Deltagarna 

upplevdes av intervjupersonen som öppna och delade villigt med sig av sina 

erfarenheter. Interaktionen mellan deltagarna föreföll även den vara öppen och 

flyta bra och ge samtliga en möjlighet att få berätta sina upplevelser.  

Individuella intervjuer 

I delstudie III och IV genomfördes individuella semistrukturerade intervjuer 

med de dsk/ssk som gått utbildningen i FCS.  

I delstudie III genomfördes intervjuerna 1–4 veckor efter genomgången 

utbildning och varade mellan 11 och 35 minuter med ett medelvärde på 23 

minuter. Tre olika personer (tre av medförfattarna till studien) genomförde 

intervjuerna, en på varje ort, där samma intervjuguide användes. Intervjuguiden 

bestod av öppna frågor med syftet att dsk/ssk fritt skulle berätta om sina 

uppfattningar om utbildningen. Den inledande frågan var: ”Vill du berätta hur du 
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upplevde utbildningen beträffande FCS?”. Denna fråga följdes av frågor som 

täckte uppfattningar om innehåll, design, tillgodogörande och eventuellt 

inflytande på arbete. 

I delstudie IV genomfördes semistrukturerade intervjuer, två respektive 3,5 år 

efter genomgången utbildning. Anledningen till detta var att dsk/ssk genomgått 

utbildningen vid två olika tillfällen (2015 och 2016). Samtliga intervjuer 

genomfördes av mig och en semistrukturerad intervjuguide användes. Den 

semistrukturerade intervjuguiden syftade till att få en ökad förståelse om hur och 

varför implementeringen fungerat respektive inte fungerat. Fokus låg på 

intervjupersonernas upplevelser av att införa FCS som ett kliniskt arbetssätt. 

Intervjufrågorna var av öppen karaktär och intervjun inleddes med frågan: ”Kan 

du berätta hur du upplever införandet av familjecentrerade samtal i 

hemsjukvården?”. Därefter ställdes frågor som fokuserade på upplevda hinder 

och underlättande aspekter, upplevelser av innehållet i FCS, aspekter och 

upplevelser beträffande lämplighet för hemsjukvården, genomförande, 

användande och metodtrohet.  

Under samtliga intervjuer (I, III, IV) ställdes uppföljande frågor som exempelvis 

”På vilket sätt?”, ”Hur?”, ”När?”, ”Kan du berätta lite mer?” i syfte att uppmuntra 

till mer detaljerade berättelser. Samtliga intervjuer ljudinspelades och 

transkriberades ordagrant.  

Inspelade familjesamtal  

I delstudie II bestod datamaterialet av inspelade hälsostödjande familjesamtal 

(FamHC). Förutom den ordinarie vården medverkade familjerna i 

sjuksköterskeledda familjesamtal i form av FamHC ungefär en månad efter 

utskrivningen från rehabiliteringsenheten. Det var det tredje och sista samtalet i 

samtalsserien som inkluderades, med anledning av att detta samtal hade starkare 

fokus på hantering av framtiden. Sex dsk/ssk, från forskargruppen arbetade i par 

och genomförde samtal med de sju familjerna. Samtalen var ungefär 60 minuter 

långa och ljudinspelades samt transkriberades ordagrant.  

Avslutande brev 

Förutom de inspelade hälsostödjande samtalen bestod datamaterialet i delstudie 

II av sju avslutande brev till familjemedlemmarna. Det avslutande brevet, som 

skrevs av de samtalsledande dsk/ssk efter det sista samtalet, bestod av dsk/ssk:s 

reflektioner över samtalen med utgångspunkt i familjens berättelser. Dessa 

inkluderades i analysen för att ge ett kompletterande perspektiv på vad familjerna 

och dsk/ssk samtalade om med koppling till framtidsaspekten. Breven syftade till 

att bekräfta och uppmuntra de försök till utveckling och till att se nya möjligheter 
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som framkommit vid samtalen samt att skapa en utökad fortsatt reflektion för 

familjen (jfr Bell, Moules & Wright, 2009).  

Instrument 

FINC-NA 

Kvantitativa data för delstudie IV inhämtades genom instrumentet Families’ 

Importance in Nursing Care – Nurses´ Attitudes (FINC-NA) (Saveman, Benzein, 

Engström, & Arestedt, 2011). Data inhämtades innan dsk/ssk startade 

utbildningen i FCS samt 20–27 månader senare. Instrumentet är utvecklat för att 

undersöka sjuksköterskors attityder och inställning till familjers betydelse i 

omvårdnad. Instrumentet är använt såväl i svensk kontext som internationellt 

och har psykometriskt testats och revaliderats. Överlag har en god reliabilitet 

rapporterats (Saveman et al., 2011).  

Instrumentet består av 26 frågor som uppdelas i fyra delskalor: Fam-RNC 

(familjen som resurs), Fam-CP (Familjen som samtalspartner), Fam-B (familjen 

som börda) samt Fam-OR (Familjen som en egen resurs). Frågorna besvaras på 

en Likert-skala med fem svarsalternativ, från 1 (Instämmer inte alls) till 5 

(Instämmer helt). De svarsalternativ som ingår i delskalan Fam-B inverterades 

före analysen.  

Procedur 

Implementeringen utifrån Quality Implementation Framework  

Två av delstudierna (III, IV) fokuserar på praktisk implementering av FCS i 

kommunal hemsjukvård. För att lyckas med den komplexa processen att 

implementera ett nytt arbetssätt inom hälso- och sjukvården är det enligt Nilsen 

(2015) betydelsefullt att processen följer vissa steg och har en tydlig planering. 

För att planera och stödja implementeringen har ramverket ”The Quality 

Implementation Framework” [QIF] (Meyers et al., 2012) applicerats.  

QIF bygger på en genomgång av 25 olika ramverk och är en syntetiserad 

handlingsmodell för implementering. QIF inbegriper en konceptuell översikt 

över genomförandeprocessen och består av 4 faser och 14 kritiska steg (Meyers et 

al., 2012). För en översikt över ramverkets innehåll, se Figur 1.  
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Figur 1; Konceptuell översikt av ”The Quality Implementation Framework” 
(Meyers et al., 2012). 

 
De första två faserna omfattar planering av implementeringen, medan de 

nästföljande två faserna handlar om själva genomförandet och om att följa upp 

och lära för framtiden. De fyra faserna bildar tillsammans en cirkel som 

symboliserar ett cirkulärt tillvägagångssätt där processen går vidare från fas fyra 

till fas ett och så vidare (Meyers et al., 2012).  

I den första fasen – övervägande avseende mottagarorganisationen – 

bedömdes och kartlades behov, resurser, lämplighet, kapacitet och 

anpassningsmöjligheter. Detta gjordes genom upprepade samtal och 

informationsutbyte med personer inom kommunledningen samt personer i 

ledande position inom den aktuella förvaltningen. Godkännande för 

implementering av FCS gavs av kommunledning, förvaltning samt chef för 

hemsjukvården. Tidiga informationssamtal med dsk/ssk indikerade att de var 

positivt inställda till tankesättet inom familjecentrerad omvårdnad och uttryckte 

ett behov av att stödja familjer. Dock identifierades tidsbrist och hög 

arbetsbelastning som möjliga barriärer.  

Beslut att göra anpassningar beträffande innehållet och strukturen av FCS togs 

vid upprepade tillfällen i samråd med dsk/ssk. Eftersom justeringar utfördes på 
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grundval av dessa samråd skiljer sig den använda modellen från 

ursprungsmodellen FamHC (Benzein et al., 2008; Östlund et al., 2015). Den 

reviderade FamHC modellen, som i denna avhandling benämns FCS, består av 

varierande antal samtal (oftast två, men beroende på familjens behov mellan ett 

och fyra samtal) i stället för tre samtal; inget avslutande brev ingår i FCS och 

samtalen utfördes av en i stället för två dsk/ssk. Dsk/ssk antar då den dubbla 

rollen av samtalsledare och reflekterande. Utbildningen bestod av en 

skräddarsydd webbaserad utbildning för dsk/ssk i familjecentrerad omvårdnad 

och FCS. Denna utbildning är mer detaljerat beskriven nedan under rubriken 

”Webbaserad utbildning”. 

Den andra fasen – skapa en struktur för implementeringen – innefattade 

strukturella förutsättningar för implementeringen. Ett implementeringsteam 

skapades och en implementeringsplan utvecklades. Under åren 2014–2019 

bestod implementeringsteamet av forskargruppen som hade det övergripande 

ansvaret i samarbete med chefer för hemsjukvården.  

Den tredje fasen – fortlöpande struktur efter påbörjad implementering – bestod 

av strategier för kontinuerligt stöd för implementeringen, innefattande tekniskt 

stöd, support, övervakning, processutvärdering och stödjande feedback-

mekanismer. Dsk/ssk erbjöds stöd genom implementeringsprocessen, såväl 

under utbildningen som under införandet av samtalen i verksamheten. Under 

den webbaserade utbildningen i FCS erbjöds teknisk support via e-post och 

telefon samt vid behov i form av fysiska besök. Vidare erbjöds dsk/ssk en 

stödperson under införandet av FCS, som vid behov även kunde närvara och 

stödja under familjesamtalen.  

Forskargruppen hade tillsammans med berörda chefer inom kommunens 

hemsjukvård regelbundna möten där implementeringsprocessen diskuterades. 

Erfarenhetsutbyte mellan forskargruppen och de kliniska dsk/ssk skedde vid 

flera tillfällen, via e-postkontakt, vid två arbetsplatsträffar, genom två seminarier 

i utbildningsinterventionen samt genom individuella intervjuer både beträffande 

utbildningen (III) och beträffande implementeringsprocessen som helhet (IV).  

Processutvärderingen av implementeringen av FCS bestod dels av en utvärdering 

av den webbaserade utbildningen (III), dels av en utvärdering av 

implementeringen av FCS (IV). Dessa två delstudier bidrar med kunskap 

beträffande den fjärde fasen i QIF: förbättring av framtida tillämpningar.  

Interventionen sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal 

Sjuksköterskeledda FCS ingick som en del i tre av delstudierna (II, III, IV). I 

delstudie II och III benämns samtalsinterventionen ”hälsostödjande 
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familjesamtal”/”Family Health Conversations” (FamHC), och i studie IV 

”familjecentrerade samtal” (FCS)/”family systems nursing conversations” 

(FSNC). Anledningen till detta är att samtalsinterventionen förändrades och 

anpassades till den kliniska verksamheten under implementeringens gång. Den 

teoretiska grunden och förhållningssättet är dock gemensamma för FamHC och 

för FCS.  

Strukturellt skiljer sig FamHC och FCS åt beträffande antal samtal, huruvida det 

är en eller två dsk/ssk som är samtalsledare samt om avslutande brev inkluderas 

eller inte. Se tabell 6 för strukturella skillnader.  

Tabell 6. Struktur i de familjecentrerade samtalen 

Delstudie Benämning Antal 
samtal 

Antal 
samtals-

ledare 

Avslutande 
brev 

II FamHC 3 2 Ja 
III FamHC 2 (1–4) 1 Nej 
IV FCS 2 (1–4) 1 Nej 

 

FCS inleds med att familjestrukturen utforskas och alla familjemedlemmar 

inbjuds att berätta om hur de upplever situationen. Dessa berättelser blir 

utgångspunkten för samtalens fokus. Fokus ligger till en början på upplevda 

svårigheter och lidande. Vidare fortsätter samtalen i riktning mot ett 

synliggörande och reflektion av föreställningar som kan påverka upplevelsen av 

situationen. Syftet är att efter synliggörande av föreställningar inom familjen 

förstärka de underlättande föreställningarna och modifiera de hindrande 

föreställningarna. Därefter fortsätter samtalen med ökat fokus på familjens 

styrkor, resurser och hantering av framtiden. I slutet av varje samtal erbjuder 

dsk/ssk sin övergripande reflektion över samtalet (jfr Benzein et al., 2008; 

Östlund et al., 2015).   

Under samtalen ställde dsk/ssk intervenerande frågor för att skapa en miljö för 

att utforska problematik, synliggöra och reflektera över föreställningar inom 

familjen. Intervenerande frågor kan benämnas cirkulära frågor, lagom-

annorlunda frågor, reflekterande frågor, skillnadsfrågor, framtidsfrågor och 

beteende/effekt frågor. Syftet med frågorna var att främja berättande med ökad 

reflektion inom familjen. Detta var avsett att medföra ökad medvetenhet och 

förståelse för de egna känslorna, tankarna, upplevelserna och föreställningarna 

såväl som övriga familjemedlemmars, vilket i sin tur kunde öppna upp för 

alternativa sätt att se på sin egen och andras situation – nya tankebanor kunde 

skapas. Cirkulära frågor har ett cirkulärt (snarare än linjärt) antagande och börjar 

ofta med Var? Hur? och Om? ”Lagom-annorlunda”-frågor är frågor som bör vara 

så pass annorlunda jämfört med familjemedlemmarnas egna föreställningar att 
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det sker en reflektion. Frågorna skulle därför inte vara för samstämmiga eller för 

olika de föreställningar som familjerna redan hade om sina problem. 

Skillnadsfrågor innebär frågor som fokuserar på skillnader i familjens 

upplevelser och föreställningar; ett exempel på en skillnadsfråga är: ”Vem oroar 

sig mest i familjen?”. Framtidsfrågor är hypotetiska frågor om framtiden, som 

kan främja reflektion om hantering av framtiden. Under samtalens gång strävade 

dsk/ssk efter ett lugnt samtalstempo med medvetna pauser för att ytterligare 

stimulera reflektion (jfr Benzein et al., 2017, s. 70-76).  

Relationen mellan dsk/ssk och familjen i FCS var av icke-hierarkisk natur, vilket 

betyder att dsk/ssk inte skulle agera som experter som har den rätta lösningen på 

familjens problem, utan i stället främja förståelsen inom familjen. Fokus låg på 

att familjen skulle kunna utveckla verktyg under samtalen för att främja en 

fortsatt riktning mot ett ökat välbefinnande inom familjen. De frågor som dsk/ssk 

ställde hade som avsikt att föra samtalet i riktning mot en ökad ömsesidig 

förståelse inom familjen (jfr Benzein et al., 2017, s. 55–58). 

Webbaserad utbildning 

Som en del av implementeringen skapade forskargruppen en webbaserad 

utbildning i familjecentrerad omvårdnad med fokus på sjuksköterskeledda FCS. 

Utbildningsinnehållet baserades på tidigare forskning inom området (t.ex. Bell, 

2011; Benzein et al., 2008; Wright & Leahey, 2013; Östlund et al., 2015). Den 

webbaserade utbildningen innehåller även aspekter från systemteori (Bateson, 

1998; Maturana, 1988; Öquist, 2018), kommunikationsteori, förändringsteori 

(Watzlawick et al., 1974) och reflektionsteori (Andersen, 2011; Emsheimer, 2005; 

Ricœur, 1992), som alla har visat sig vara centrala delar i familjecentrerad 

omvårdnad (Wright & Leahey, 2013).  

Dsk/ssk tog del av utbildningen via lärplattformen Cambro, som var tillgänglig 

på valfri dator med internetuppkoppling. Avsikten var att dsk/ssk skulle få 

möjlighet att utbilda sig på sin arbetsplats under arbetstid. Initialt planerades tre 

månader för utbildningen. Denna tidsplan utökades dock till fem månader i två 

av grupperna – i en av grupperna på grund av hög arbetsbelastning och i den 

andra på grund av initiala tekniska problem som fördröjde uppstarten. I en av tre 

grupper avsattes specifik tid för självstudier (cirka tre dagar) där personal sattes 

in för att täcka upp för de dsk/ssk som studerade. I de andra två grupperna 

avsattes ingen specifik tid för självstudier utan det var upp till varje enskild 

dsk/ssk att planera in tid i schemat för utbildningen samt organisera så att en 

kollega kunde täcka upp om nödvändigt.  

Målet med utbildningen var att ge deltagarna ökad förståelse för familjecentrerad 

omvårdnad och ge dem möjlighet att tillägna sig de grundläggande teoretiska 
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delarna av FCS samt praktisk tillämpning av dessa. Vidare syftade utbildningen 

till att öka dsk/ssk:s kunskaper om relevant forskning i ämnet.  

Innehållet på lärplattformen bestod av: 

 två videoinspelade föreläsningar, en om kommunikation (8 minuter) och 

en om familjecentrerad omvårdnad (15 minuter); 

 åtta sammanfattningar på svenska av de vetenskapliga studierna, varav 

sex var videoinspelade (3–8 minuter vardera) och två i textformat; 

 tre videoinspelade fiktiva FCS med en längd på 16–20 minuter vardera; 

 textdokument: studievägledning, information om implementerings-

processen och den planerade utvärderingen, grunderna i familje-

centrerade samtal, vägledning för genomförande av samtalen, 

åhörarkopior till föreläsningarna, litteraturlista, kontaktuppgifter till 

kursledningen samt information om familjefokuserad omvårdnad. Delar 

av textmaterialet skrevs ut och dsk/ssk fick detta samlat i en mapp vid 

det första seminariet. 

Utöver det material som var tillgängligt på webbplattformen ingick två 

seminarier a´ cirka sex timmar, ett vid utbildningens start och ett vid slutet av 

utbildningen. Uppstartseminariet bestod av en kursintroduktion och tid avsatt 

för frågor och diskussion. Vid det avslutande seminariet gavs en repetition av 

delar av kursinnehållet samt utrymme för att diskutera och ställa frågor. Vid detta 

tillfälle fick dsk/ssk även praktiskt träna på samtalen genom att inta olika roller 

(samtalsledare, patient, närstående) och spela rollspel. Det antal timmar som 

dsk/ssk uppskattade att de använt för utbildningens genomförande varierade 

mellan 16 och 52 timmar (median=25 timmar).  

Analysmetoder 

Fenomenologisk hermeneutik 

En fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod, inspirerad av Ricœurs filosofi 

(1976), applicerades i delstudie I. Denna metod kombinerar fenomenologi med 

hermeneutik, med fokus på ett fenomens kärna och underliggande mening. Syftet 

var att belysa innebörder av den levda erfarenheten av fenomenet. Lindseth och 

Norberg (2004) anser att en fenomenologisk inställning är nödvändig för att få 

ökad kunskap om ett fenomen samtidigt som hermeneutik är nödvändig för 

tolkandet och möjliggör en djupare förståelse av ett fenomen. 

I delstudie I applicerades detta genom en dialektisk rörelse mellan tre 

metodologiska faser. I den första fasen av tolkning – naiv förståelse – lästes 

intervjutexten upprepade gånger så öppensinnat som möjligt med avsikt att 
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förstå texten som helhet. Detta gav vägledning för den andra fasen – 

strukturanalys – där texten tolkades och förklarades genom att den splittrades 

upp i textdelar (meningsenheter), utifrån den innebörd som de olika textdelarna 

förmedlade. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades och bildade 

underteman och teman så att innebörder formulerades. I den tredje fasen – 

sammanvägd förståelse – reflekterades texten över i förhållande till syftet med 

studien, genom att den naiva förståelsen, strukturanalysen, författarnas 

förförståelse, tidigare studier och relevanta teorier sammanvägdes och 

reflekterades över för att skapa en djupare och bredare förståelse av fenomenet 

(jfr Lindseth & Norberg, 2004; Norberg & Fagerberg, 2017; Persson & Sundin, 

2017).   

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod i tre av delstudierna (II, 

III, IV). I två av delstudierna (II, III) användes en induktiv innehållsanalys 

medan en deduktiv innehållsanalys användes i delstudie IV.  

Den induktiva innehållsanalysen (II, III) inleddes med en genomläsning av hela 

den transkriberade texten. Därefter delades texten in i meningsenheter med 

utgångspunkt från studiens syfte. I nästa steg kondenserades dessa 

meningsenheter, varvid texten kortades ner utan att förlora sin mening. Därefter 

kodades de kondenserade meningsenheterna. Dessa koder jämfördes och 

sorterades utifrån likheter och skillnader och abstraherades till underkategorier 

som i sin tur bildade kategorier. Analysprocessen var inte linjär utan en process 

där författarna rörde sig mellan delarna (meningsenheter, koder och kategorier) 

och helheten (jfr Elo & Kyngäs, 2008).   

I delstudie IV användes en deduktiv ansats vilket innebär att texten analyserades 

utifrån ett på förhand bestämt kodningsschema (jfr Elo & Kyngäs, 2008). En 

strukturerad matris för analysen utvecklades, baserad på fem av Proctors et al. 

(2011) implementeringsutfall, nämligen acceptans, lämplighet, genomförande, 

användning och metodtrohet. Meningsenheterna i texten sorterades alltså in 

under fem förutbestämda delar. Därefter fortgick analysprocessen som beskrivet 

i stycket ovan med hänsyn till kondensering, kodning och abstraktion, samt 

bildande av underkategorier och kategorier.   

Statistisk analys 

För att studera förändring över tid i delstudie IV användes Wilcoxon tecken-

rang-test. Ett p-värde på <0.05 ansågs vara statistiskt signifikant. För att beräkna 

effektstorlek användes Cohen’s adjusted d. Cohen (1988) anger följande 

riktmärken för effektstorlek: 0,2 för liten, 0,5 för mellan, 0ch 0,8 för stor 

effektstorlek. Wolf (1986) menar att ett värde >0,25 kan anses vara kliniskt 

signifikant: skillnaden är så pass stor att det visar en pedagogiskt signifikant 
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effekt, det vill säga att något har lärts. Ett värde över 0,50 visar på en praktisk 

eller klinisk signifikant effekt, det vill säga att något faktiskt har förändrats.  

Ett antagande var att utbildningen i familjesamtal skulle ha en positiv effekt över 

tid på dsk/ssk:s inställning till familjers betydelse i omvårdnaden. Således 

användes ett ensidigt test vid analys av hela gruppen. Vid analys av undergrupper 

användes dock ett tvåsidigt test, relaterat till oklarheter om vilken grupp som 

eventuellt påvisade positiv effekt. Åldersvariabeln dikotomiserades baserat på 

medianen av 40 år. Beskrivande statistik presenteras genom medelvärden, 

standardavvikelser (SD), median och interkvartilmått när så var tillämpligt.  

Mixad metod 

Mixad metod är lämplig att använda när komplexa fenomen eller interventioner 

ska studeras (Östlund, Kidd, Wengström, & Rowa-Dewar, 2011) och kan utöka 

och stärka studiers slutsatser (Schoonenboom & Johnson, 2017) med en djupare 

förståelse för det som studeras (Borglin, 2015).  

I delstudie IV användes en mixad metod, vilken innebar en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa data från individuella intervjuer med 

dsk/ssk och kvantitativa data från instrumentet FINC-NA analyserades parallellt, 

varefter resultaten integrerades tillsammans med det teoretiska antagandet som 

forskargruppen formulerat utifrån tidigare studier.  Integreringen utfördes med 

triangulering som metodologisk metafor (Erzberger & Kelle, 2010; Östlund et al., 

2011), se figur 2. 

Den metodologiska metaforen sammanbinder det teoretiska antagandet med de 

kvalitativa och kvantitativa fynden, genom att triangelns sidor representerar 

relationen mellan dessa tre delar. Utfallet kan vara konvergent, komplementärt 

och/eller divergent. Konvergent utfall betyder att resultaten från kvalitativa och 

kvantitativa data leder till samma slutsats. Komplementärt utfall betyder att 

kvantitativa och kvalitativa data kompletterar varandra. Divergent utfall innebär 

motsägelsefulla resultat från kvantitativa respektive kvalitativa data (Erzberger & 

Kelle, 2010; Östlund et al., 2011).  
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Figur 2. Triangulering som metodologisk metafor (jfr Erzberger & Kelle, 2010; 

Östlund et al., 2011).  
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Etiska överväganden 

Samtliga delstudier är godkända av regionala etikprövningsnämnden i Umeå 

(Studie I: Um dnr 01-373, Studie II: Dnr 2010-101-31, Studie III & IV: Dnr 2014-

235-31Ö). 

Samtliga personer som tillfrågades om medverkan i delstudierna informerades 

muntligt såväl som skriftligt angående studiens syfte, vad deras medverkan 

innebar, samt att medverkan var frivillig och kunde avslutas när som helst om de 

så önskade och utan att någon anledning till detta behövde ges.  

Såväl intervjuer, inspelade FCS som enkäter kodades, med kodlistan förvarad 

inlåst och separerad från resten av analysmaterialet. Enbart forskargruppen hade 

tillgång till analysmaterialet. När studiernas resultat presenterats har hänsyn 

tagits till konfidentialitet, vilket innebär att data inte kan härledas till en enskild 

person. De data som insamlats har enbart använts för forskningsändamål och för 

att besvara de forskningsfrågor som deltagarna gett sitt samtycke till. Samtliga 

deltagande dsk/ssk och familjer i studierna informerades om att de var välkomna 

att kontakta forskargruppen vid minsta fundering, även efter datainsamlingen.  

Under de FCS i delstudie II påverkades deltagarna av de känslor och berättelser 

som framkom. Dsk/ssk samt tillika forskarna hade därför avsatt extra tid efter 

samtalen för att kunna stanna kvar och prata, om familjerna så önskade. Vidare 

intervjuades familjerna vid två tillfällen efter de FCS (en månad samt sex 

månader efter samtalen) där de fick möjlighet att dela med sig om sina 

upplevelser och känslor beträffande det som framkommit vid familjesamtalen. 

Dsk/ssk i delstudie III och IV erbjöds stöd genom hela implementeringen. De 

var välkomna att höra av sig till kontaktpersonen i forskargruppen vid minsta 

fundering eller om de önskade ytterligare stöd, något de informerades om både 

muntligt och skriftligt upprepade gånger. Dessutom erbjöds en stödperson i syfte 

att fungera som stöd för dsk/ssk under implementeringsprocessen och var 

exempelvis tillgänglig för att vara närvarande under samtalen om dsk/ssk så 

önskade.  

Den sammanfattande etiska bedömningen var att det förelåg ringa risk att 

deltagarna skulle komma till skada samtidigt som resultaten av delstudierna, 

implementeringen av FCS samt avhandlingen i sin helhet bedömdes generera 

nytta för dsk/ssk, familjer och förhoppningsvis även beslutsfattare inom hälso- 

och sjukvård.  
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Resultat 

Delstudie I 

Delstudie I visade att innebörden av att som dsk möta närstående kan förstås som 

att skapa och underhålla en stödjande relation baserad på förtroende och tillit. 

En relation som innehåller närhet och känslomässigt engagemang och som 

bygger på ett samskapande mellan dsk och närstående. I strävan mot ömsesidig 

förståelse betonas betydelsen av att vara närvarande i mötet och att medvetet och 

aktivt lyssna till närståendes berättelser.  

Att vara dsk i mötet med närstående innebär att skapa och vara i en nära 

mellanmänsklig relation kombinerat med ett professionellt förhållningssätt. 

Genom att vara mottaglig för närståendes personliga behov och önskemål, med 

känslighet och respekt för deras känslor och upplevelser, kan dsk anpassa sitt 

handlande och förhållningssätt. Genom att förstå och vara medveten om 

strukturer, föreställningar och interaktioner inom familjen, främjas dsk 

medvetenhet om sin egen funktion i relation till familjens behov.  

En relation skapades, där dsk förmedlade styrka till familjen genom att bygga upp 

förtroende. De strävade efter ömsesidig tillit genom att stärka närstående i deras 

roll samt genom att bekräfta deras känslor och handlingar. De önskade förmedla 

en känsla av att de verkligen litade på de närstående och att närståendes 

involvering i omvårdnaden var betydelsefull, såväl för den vårdbehövande som 

för dsk.  

Möten och relationer med närstående innefattade ett känslomässigt engagemang 

och dsk påverkades emotionellt. Detta innebar att möta och hantera känslor som 

kunde vara såväl känslomässigt krävande som känslomässigt givande. Dsk 

upplevde att vara i en samskapande förtrolig relation och att känna 

tillfredsställelse och uppskattning från närstående bidrog till känslor av 

meningsfullhet. Emellertid behövde dsk även kunna hantera känslor av missnöje, 

oro och rädsla från närstående, vilket upplevdes som emotionellt krävande. En 

styrka var då att känna trygghet i tidigare erfarenheter av att framgångsrikt ha 

hanterat liknande situationer.  
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Delstudie II 

Delstudie II visade att familjer där en av familjemedlemmarna drabbats av stroke 

var i stånd att dela med sig av sina upplevelser, känslor och föreställningar om 

sin situation och sin syn på framtiden inom ramen för sjuksköterskeledda 

hälsostödjande familjesamtal. Familjerna betonade att såväl stöd inom familjen 

som stöd från vården var av vikt för att hantera framtiden på bästa sätt, eftersom 

sådant stöd ansågs påverka hopp, framtidstro och välbefinnande. Under 

samtalen framkom även tidigare gömda styrkor som ansågs stödja hanterandet 

av framtiden.  

Genom samtalen framkom berättelser om en förändrad livssituation och 

framtidssyn för familjen efter insjuknandet i stroke. Familjerna arbetade med att 

emotionellt och fysiskt anpassa sig till den förändrade situationen. Att erfara 

närhet och stöd i familjen, samt att tillsammans skapa och formulera mål för 

framtiden, upplevdes av familjemedlemmarna bidra till känslor av hopp inför 

framtiden, trots att förändringarna i familjens situation efter insjuknandet 

medförde att drömmar och framtidsplaner behövde anpassas eller omskapas. 

Familjen strävade således gemensamt att samskapa alternativa sätt att se och 

hantera framtiden. Utöver stödet inom familjen, upplevdes resurser såsom 

sociala interaktioner med personer utanför närmaste familjen, såväl hälso- och 

sjukvårdspersonal som vänner, som en hjälp för att finna styrka att se möjligheter 

framför begränsningar.  

Genom de avslutande breven uppmärksammade och bekräftade dsk/ssk både 

positiva och negativa känslor, föreställningar och upplevelser som framkom i 

samtalen. De bekräftade familjens svårigheter och kamp med sin förändrade 

situation samtidigt som de, i uppmuntrande och stödjande syfte, lyfte fram och 

betonade familjens styrkor och försök att hantera situationen och framtiden.  

 

Delstudie III 

Delstudie III visade på dsk/ssk:s uppfattningar om en webbaserad utbildning i 

FCS. Resultatet visade att innehåll och upplägg av utbildningen överlag 

upplevdes som en lämplig blandning av seminarier, skriftligt material samt 

videoinspelat material. Detta ansågs möjliggöra flera sätt att inhämta kunskaper 

samt att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiska kunskaper. Vidare ansåg 

dsk/ssk att utbildningen överlag var lämplig och anpassad till lärande på 

arbetsplatsen och till kunskapsnivån. Dsk/ssk beskrev ett behov av kunskap om 
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FCS och att samtalen betraktades som ett hjälpmedel i deras arbete med att möta 

och stödja familjer 

Resultatet visade på flera omständigheter och förhållanden som upplevdes 

påverka genomförandet och tillgodogörandet av utbildningen. Stöd från kollegor, 

samt engagemang och intresse från närmaste chef, lyftes fram som viktiga 

aspekter. Att tid avsattes för studier upplevdes som underlättande och 

möjliggjorde att dsk/ssk kunde studera tillsammans och på så sätt stötta och lära 

av varandra. Dessa möjligheter varierade dock mellan de tre grupper som 

genomgick utbildningen. I de två grupper där tid inte avsattes upplevdes det som 

svårt och i vissa fall omöjligt att studera under arbetstid. Detta medförde att en 

del av dsk/ssk inte studerade så mycket som de önskat, vilket resulterade i stress 

och skuldkänslor.  

Dsk/ssk ansåg att utbildningen hade påverkat såväl deras tankesätt som deras 

arbetssätt i bemärkelsen att de tänkte och arbetade mer familjecentrerat. De 

menade att de hade fått ökad medvetenhet om betydelsen av kännedom om 

familjens uppbyggnad och familjemedlemmarnas roller. Därmed uppnåddes en 

djupare förståelse av familjemedlemmarnas påverkan på och betydelse för 

varandra. Vidare beskrev dsk/ssk att de efter genomgången utbildning arbetade 

mer inkluderande med familjerna och med ökad mottaglighet och lyhördhet för 

familjernas berättelser. De anförde att de i större utsträckning fokuserade på och 

frågade familjerna om upplevelser och känslor samt oftare använde reflektiva 

frågor. Föreställningarna om att inneha rollen som allvetande problemlösande 

dsk/ssk hade utmanats och de hade genomgått en förändring mot att anamma en 

mer stödjande roll, där familjen inkluderades och ansågs inneha styrkor och 

resurser att finna egna lösningar med stöd från dsk/ssk. 

Delstudie IV 

 

Delstudie IV visade att implementeringen av familjecentrerad omvårdnad som 

ett arbetssätt för att stödja familjer inom den kommunala hemsjukvården till viss 

del kan ses som lyckad, även om den inte fullt ut implementerats som avsett. 

Resultatet visade att dsk/ssk:s inställning till ett familjecentrerat förhållningssätt 

hade förbättrats genom utbildningen, så att dsk/ssk skattade familjen som en 

samtalspartner och familjen som sin egen resurs högre efter utbildningen och 

initieringen av implementeringen av FCS. Detta skedde dock inte till den grad att 

de förändrade sitt arbetssätt på det sätt som var tänkt, vilket framgick av en alltför 

låg effektstorlek (0,277 resp. 0,256). Det stödjande familjecentrerade 

förhållningssättet var tänkt att användas i form av strukturerade FCS (i en serie 

av två till fyra samtal). Emellertid visade resultatet att dsk/ssk företrädesvis 

använde sig av familjecentrerad omvårdnad och samtal i andra alternativa 
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utförandeformer. Dsk/ssk hade i större utsträckning börjat använda ett 

familjecentrerat förhållningssätt där lyssnandet upptog en större del av samtalet 

än tidigare. Inom vardagliga möten och telefonsamtal med familjer eller 

individuella familjemedlemmar (patienten eller närstående), liksom även vid mer 

specifika möten som vårdplaneringar, läkemedelsgenomgångar och 

inskrivningssamtal, tillämpades de kärnkomponenter som dsk/ssk hade tillägnat 

sig vid utbildningen och som härrörde från FCS. 

Resultatet tydde på en rollförändring hos dsk/ssk, i riktning bort från enbart en 

problemlösande roll mot en utvidgad stödjande funktion med ökad medvetenhet 

om familjemedlemmarnas betydelse för varandra, trots att det upplevdes som 

utmanande och annorlunda att inta en lyssnade roll snarare än den rådgivande. 

Dsk/ssk uppmärksammade såväl lidande som styrkor och resurser inom familjen 

och beskrev hur familjen själv kunde finna lösningsalternativ med stöd från 

dsk/ssk. En ökad nyfikenhet och medvetenhet om familjestrukturer och 

processer inom familjerna visade sig hos dsk/ssk. Likaså framkom ett förändrat 

sätt att samtala, där dsk/ssk ställde reflekterande frågor.  

Beträffande förutsättningar för att införa familjecentrerad omvårdnad genom 

FCS i den kommunala hemsjukvården framkom såväl försvårande som 

underlättande omständigheter. Acceptansen och lämpligheten av FCS 

utvärderades överlag positivt, även om vissa dsk/ssk upplevde lägre motivation 

därför att beslutet om implementering, liksom utbildningen i FCS, tagits på 

ledningsnivå utan inflytande från dsk/ssk själva.  

Dsk/ssk beskrev att de upplevt att familjemedlemmar känt behov och längtan att 

bli lyssnade på och mer inkluderade i omvårdnaden av sin närstående. Flera 

fördelar med FCS framkom: en nytta och utveckling såväl för familjen, de 

enskilda familjemedlemmarna som för dsk/ssk själva i deras profession. FCS 

beskrevs vara underlättande för dsk/ssk:s strävan att sätta upp och arbeta mot 

gemensamma mål tillsammans med familjen. Den kommunala hemsjukvården 

ansågs överlag lämplig för arbetssättet (FCS), och detta var förenligt med mål och 

uppfattningar om god omvårdnad. De anpassningar av FCS till hemsjukvårdens 

förutsättningar som utförts genom implementeringsprocessen upplevdes öka 

acceptansen av implementeringen. Vidare beskrev dsk/ssk att de upplevde att de 

blivit lyssnade till under implementeringen och att de justeringar och 

anpassningar som gjorts var i enlighet med deras egna förslag och upplevelser.  

Hög arbetsbelastning och tidsbrist upplevdes som hindrande, och det sågs som 

tidskrävande att erbjuda familjer FCS och sedan planera in detta. Emellertid 

framkom uppfattningar om FCS i slutändan skulle kunna vara tidsbesparande, i 

och med att samtalen möjliggjorde problemlösande inom familjen och skapande 

av gemensamma planer. Dsk/ssk:s tilltro till den egna förmågan att leda FCS 
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varierade. Vissa kände sig trygga i rollen och upplevde arbetssättet som naturligt, 

medan andra upplevde samtalen som konstlade och med prestationskrav samt 

otrygghet i att inte kunna hantera känslor och situationer som eventuellt kunde 

uppstå.  

Vidare ansågs implementeringen inte ligga rätt i tiden, då organisationen 

upplevdes omogen vid uppstarten av implementeringen i och med att kommunen 

nyligen övertagit ansvaret för hemsjukvård från landstinget. Ett behov av mer 

stöd från organisationen framkom, där dsk/ssk efterfrågade ökat engagemang 

och uppmuntran från ledningshåll. Ett behov av att i arbetsgruppen tillsammans 

diskutera införandet av samtalen uppmärksammades, både i det initiala skedet 

och vidare under processen, och möjligheter till detta efterfrågades. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet visar att dsk strävar efter att skapa en stödjande och tillitsfull 

relation med familjer (I), en relation som innefattar närhet, ett känslomässigt 

engagemang och en nyfikenhet och vilja att förstå känslor och upplevelser hos 

såväl enskilda familjemedlemmar som hela familjen (I, IV). Vidare är ett upplevt 

stöd inom familjen och utanför familjen av betydelse för hantering av situationen 

och framtiden (II). Vid implementeringsinsatsen – innehållande utbildning i 

familjecentrerad omvårdnad och FCS – framkom en ökad medvetenhet hos 

dsk/ssk, såväl beträffande den professionella rollen som i fråga om 

familjemedlemmarnas betydelse för varandra (III, IV). Dsk/ssk använde sig av 

ett förändrat tanke- och arbetssätt som innebar att de arbetade mer inkluderande 

med familjer (III, IV). Utvärderingen av implementeringen av FCS i den 

kommunala hemsjukvården visade på att samtalen inte användes i så stor 

utsträckning som planerat i form av samtalsserier med familjerna. I stället 

tillämpades det familjecentrerade förhållningssättet framförallt i det dagliga 

mötet med patienter och familjemedlemmar (IV).  

För att fördjupa förståelsen av resultaten beträffande stöd från dsk/ssk till 

familjer kommer avhandlingens resultat att diskuteras utifrån Jean Watsons 

(1988, 2008) teori om mänsklig omsorg. Watson beskriver sin teori om mänsklig 

omsorg som en ”Caring Science Theory” för att betona att den vilar på 

vetenskaplig grund även om denna grund utgörs av filosofi. Watsons inriktning 

är fenomenologisk-existentiell och andlig, varvid hon främst tagit inspiration 

från filosoferna Hegel, Marcel, Whitehead och Kierkegaard samt österländsk 

filosofi. Watson skiljer mellan omsorg som ett mänskligt fenomen (caring) och 

sjuksköterskans professionella yrkesutövning, omvårdnad (nursing). Omsorg 

beskriver hon som omvårdnadens hjärta, som essensen i omvårdnaden. Watson 

betonar att omvårdnad och omsorg inte är något som sjuksköterskan gör 

gentemot patienten, utan något som sker i relationen dem emellan – en 

vårdrelation som bygger på ett ömsesidigt samspel, en mellanmänsklig 

kärleksgärning. Watson menar att människors hälsa och välbefinnande kan 

stärkas när parterna är delaktiga i den ömsesidiga relationen.  

Detta ömsesidiga samspel med en ömsesidig förståelse, att såväl förstå som att 

bli förstådd, strävade dsk efter i mötet med närstående (I). Detta innefattade en 

medveten närvaro (I) där dsk/ssk uppmärksammade och lyssnade till de 

närstående i deras situation (I–IV). På liknande sätt betonar Watson (2008) att 

vård alltid ska ske inom en vårdande relation, där sjuksköterskan lär känna 
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patienten som person genom att lyssna och förstå hur patienten uppfattar sig 

själv och sin livsvärld.  

Resultatet av delstudie II visar att när en familjemedlem drabbas av sjukdom 

förändras hela familjens situation och framtidsplaner väsentligt. I resan mot att 

anpassa sig till den nya framtiden och anpassa framtidsplanerna sågs stöd från 

såväl vårdpersonal som från familjen som viktigt. Inom ramen för de 

familjecentrerade samtalen delade familjerna med sig av sina föreställningar och 

med hjälp av de reflektioner som gjordes vid familjesamtalen framkom 

förändrade sätt att betrakta situationen, där styrkor inom familjen synliggjordes. 

Detta kunde göra det lättare att hantera såväl den nuvarande situationen som 

framtiden (II). Genom att dsk/ssk medvetet riktar fokus och genuint intresse mot 

familjerna och frågar om upplevelser och känslor (II, III, IV) ges familjerna 

möjlighet att finna alternativa sätt att se och förstå upplevda problem (II, IV). 

Detta överensstämmer med Watson (1988, 2008) som menar att genom att 

personer får stöd till att öka sin självkännedom, sin kontroll och sin egen helande 

förmåga kan känslor av inre harmoni återställas, oavsett yttre omständigheter. 

Relationsskapandet är ett samskapande mellan familjen och dsk (I) vilket kan 

relateras till Watsons (1988, 2008) beskrivning av omsorgsprocessen som ett 

ömsesidigt transpersonellt samspel. Det handlar om människa-till-människa-

relationer snarare än sjuksköterska-till-patient/närstående-relationer. 

Avhandlingens resultat visar att relationen mellan dsk/ssk och 

familjemedlemmarna kan betraktas som en mellanmänsklig relation, med ett 

inkännande, icke hierarkiskt professionellt förhållningssätt. En sådan relation 

kräver ett känslomässigt engagemang och en strävan mot ömsesidig tillit och 

förståelse (I), där dsk/ssk visar intresse för familjers föreställningar, känslor och 

upplevelser (I–IV) och ställer reflektiva frågor (II, III, IV). 

Avhandlingens resultat visar också att dsk/ssk bekräftade såväl familjens styrkor 

(II, III, IV) som deras lidande (II, IV). Watson (2008) beskriver hur människors 

resa mot välbefinnande kan främjas genom att deras lidande bekräftas, och visar 

att sjuksköterskans roll och engagemang för personens hälsa och välbefinnande 

kan vara mycket centralt, om personen ska kunna hitta sin självkänsla och sitt 

självförverkligande. Även Svensk sjuksköterskeförening betonar att det är 

betydelsefullt att sjuksköterskor i det hälsofrämjande arbetet bekräftar patienters 

och närståendes lidande (SSF, 2016), då lidandet i sig kan kränka människors 

värdighet. När en persons lidande inte uppmärksammas av sjuksköterskan kan 

det resultera i känslor av maktlöshet (Dewar & Morse, 1995) och ytterligare 

lidande kan uppkomma, ett så kallat vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Sundin, Axelsson, Jansson & Norberg, 2000; Eriksson, 1992; Younger, 1995). Det 

är således av vikt att sjuksköterskan vågar bemöta och bekräfta lidandet för att 

lidandet ska lindras, eftersom den lidande personen behöver få möjlighet att 
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uttrycka sin smärta och sårbarhet (Morse & Carter, 1996; Norberg, Bergsten, & 

Lundman, 2001). Emellertid behöver först en trygg och tillitsfylld relation skapas, 

för att möjliggöra för personen att öppna sig och dela sina upplevelser av lidande 

(Norberg et al., 2001).  

Dsk/ssk som hade genomgått utbildning i FCS kom att reflektera över att deras 

förhållningssätt gentemot familjer hade förändrats (III, IV). En utvecklad 

förmåga att medvetet och aktivt lyssna och vara närvarande blev uppenbar. 

Dsk/ssk hade börjat arbeta på att försöka ta ett steg tillbaka och minska sitt 

motstånd mot att tillåta tystnad i samtalen. Att lyssna in under sekundkorta 

stunder av tystnad blev i stället ett redskap i samtalen med familjerna (IV). Detta 

kan ses som ett annorlunda sätt att arbeta jämfört med vad dsk/ssk tidigare var 

vana vid (IV). Det överensstämmer med Watson (2008) och hennes betoning på 

att sjuksköterskan behöver arbeta med att utveckla sin förmåga att vara aktivt 

medveten i stunden och handla intentionellt. Intentionalitet innebär en 

medveten fokusering på den person som sjuksköterskan möter. För att lyckas 

med det behöver sjuksköterskan hänge sig i mötet med en öppenhet för den andra 

personen, eller som Watson uttrycker det, ”go beyond ego-control”.  

Dsk/ssk beskrev hur de, efter genomgången utbildning, hade fått en förnyad och 

ökad medvetenhet om sin roll som dsk/ssk. Föreställningarna om att alltid på 

egen hand komma med lösningar och förslag hade utmanats och till viss del 

förändrats. De uttryckte att de i större utsträckning tänkte och agerade utifrån de 

styrkor och resurser för problemlösning som fanns inom familjen (III, IV). Detta 

förändrade sätt att tänka och arbeta var ett annorlunda sätt och ibland en 

utmaning för dsk/ssk då föreställningar om att det var dsk/ssk:s uppgift att 

snabbt komma med råd och förslag på lösningar upplevdes av vissa som djupt 

rotade (IV). Detta skulle kunna förklaras utifrån att sjuksköterskor traditionellt 

har skolats i och ofta intar en problemlösande och rådgivande roll (jfr Boström, 

Isaksson, Lundman, Sjölander, & Hörnsten, 2012; Dahl & Clancy, 2015). I den 

rollen kan sjuksköterskor uppleva en inre press att alltid kunna svara på frågor 

och att ge svar direkt. Det påpekas också att sjuksköterskor ofta intar en 

problemfokuserad roll framför att arbeta förebyggande och preventivt (Dahl & 

Clancy, 2015). De tenderar att prioritera enskilda praktiska uppgifter framför att 

arbeta mer holistiskt (Martinsen et al., 2018).  

Eftersom rådgivning är en del av sjuksköterskans arbete kan det vara ett hinder i 

det familjecentrerade arbetet om sjuksköterskan inte kan släppa sin ”expert-roll” 

och i stället ta ett steg tillbaka, fråga och lyssna (jfr Wright & Leahey, 2013). 

Wright och Bell (2009) beskriver att olika föreställningar hos sjuksköterskan kan 

verka både hindrande och underlättande i det familjecentrerade omvårdnads-

arbetet. En underlättande föreställning är att ohälsa och sjukdom ses som en 

familjeangelägenhet. Med den föreställningen som grund kan omvårdnadens 
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natur förändras, då sjuksköterskan uppfattar ett behov att involvera och stödja 

familjer i omvårdnaden (Wright & Bell, 2009; Wright & Leahey, 2013). Exempel 

på hindrande föreställningar, som alltså verkar hämmande för familjecentrerad 

omvårdnad, kan vara: ”Om jag pratar med familjemedlemmar har jag inte tid för 

mina andra omvårdnadsuppgifter”; ”Det är inte mitt jobb att prata med familjer”; 

”Om jag pratar med familjen kanske jag öppnar upp Pandoras ask och inte har 

tid att hantera det”; ”Jag vet inte vad jag ska göra om familjen blir arg”; och ”Tänk 

om de frågar mig en fråga och så har jag inte svaret på den. Då är det bättre att 

inte ens påbörja samtalet” (jfr Wright & Bell, 2009). Således är det av vikt att 

inventera och identifiera sjuksköterskors hindrande och underlättande 

föreställningar och vidare att arbeta för att stärka underlättande föreställningar 

och modifiera de hindrande, i syfte att främja familjecentrerad omvårdnad i 

klinisk praxis (Wright & Leahey, 2013; Wright & Bell, 2009).   

Avhandlingens resultat visar att dsk/ssk efter webbutbildningen arbetade mer 

familjecentrerat (III, IV) i andra situationer och möten och inte enbart i 

strukturerade och formella FCS (IV). Det familjecentrerade förhållningssättet 

användes i fysiska vardagliga möten och vid telefonsamtal med patienter och 

närstående, samt även vid mer specifika möten såsom vårdplaneringar, 

läkemedelsgenomgångar och inskrivningssamtal (IV). Dsk/ssk hade anammat 

tankesättet och centrala delar i familjecentrerad omvårdnad genom bland annat 

en ökad fokusering och medvetenhet gentemot strukturer, processer och 

relationer inom familjen (III, IV), där de i större utsträckning frågade efter 

personernas känslor och upplevelser (III). Wright och Leaheys (2013) 

beskrivning att varje möte mellan en sjuksköterska och en familj, om det så varar 

fem minuter eller fem år, har potential att skapa ett sammanhang för 

hälsofrämjande. Detta kan vidare förstås genom det Watson (2008) benämner 

”vårdande ögonblick” (caring moments/caring occasion). Detta utgör ett 

centralt begrepp i Watsons teori och är något som inträffar när personer får 

djupare kontakt och i ödmjukhet samspelar med varandra. Watson menar att i 

det vårdande ögonblicket behöver vi öppna upp inför den andre då vi ställs inför 

den andres livsvärld, med en strävan att förutsättningslöst förstå personen. Det 

vårdande ögonblicket kännetecknas av en absolut närvaro i nuet samtidigt som 

det bär spår av det förflutna och ger avtryck för framtiden. 

Detta förändrade arbetssätt och förhållningssätt efter utbildningen (III, IV) kan 

vidare förstås utifrån Wright och Leaheys (2013) tankar om kompetensutveckling 

inom familjecentrerad omvårdnad, där sjuksköterskans begreppsmässiga, 

perceptuella och verkställande färdigheter betraktas som väsentliga. 

Begreppsmässiga färdigheter erhålls genom att få tillräckliga kunskaper om 

grunden och teorierna inom familjefokuserad omvårdnad för att vidare kunna 

”tänka och förstå” familjecentrerad omvårdnad. En teoretisk grund möjliggör för 

sjuksköterskan att utveckla ett annorlunda synsätt, från ett individinriktat till ett 
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familjecentrerat synsätt, där relationer mellan familjemedlemmarna samt mellan 

familjen och sjuksköterskan uppmärksammas och förstås, vilket beskrivs som 

perceptuella färdigheter. De begreppsmässiga och de perceptuella färdigheterna 

utgör grunden för sjuksköterskans verkställande färdigheter, att ”göra 

annorlunda” genom att samtala och stödja familjer genom FCS (Wright & Leahey, 

2013). Med hänsyn till detta kan resultatet i delstudierna III och IV tolkas som 

att dsk/ssk genom utbildningen fått begreppsmässiga och perceptuella 

kompetenser samt till viss del verkställande färdigheter.  

Beträffande begreppsmässiga och perceptuella färdigheter ansåg dsk/ssk att 

utbildningen i FCS utgjorde en förutsättning för att kunna arbeta familjecentrerat 

(IV) och skapade flera möjligheter för kunskapsinhämtning och omsättande av 

teoretiska kunskaper till praktiska kunskaper (III). Detta kan kopplas till tidigare 

studier där det framkommit att utbildning i FCS kan bidra till ökad 

medvetenheten om vikten av att inkludera familjer i omvårdnaden (Petursdottir 

et al., 2018), samt ökad kunskaper och positiva attityder till familjecentrerad 

omvårdnad (Blöndal et al., 2014; Sveinbjarnardottir et al., 2011) vilket kan 

förbereda sjuksköterskorna att applicera detta arbetssätt kliniskt. Beträffande de 

verkställande färdigheterna ansåg dsk/ssk att de förutom att tänka annorlunda 

(III) också agerade annorlunda gentemot familjer, varvid dsk/ssk aktivt 

inkluderade familjer i större utsträckning (IV). Implementeringen av 

familjecentrerad omvårdnad upplevdes påverkas av såväl deras egna 

inställningar beträffande FCS som sociala och organisatoriska förutsättningar 

(IV).  

Att implementering av forskningsbaserad kunskap i det kliniska vårdarbetet är 

en komplex process som påverkas av många faktorer på såväl organisationsnivå 

som på grupp och individuell nivå beskrivs av Grol & Grimshaw (2003). För att 

diskutera implementeringsprocessen och dess utfall kan determinantramverk 

användas som har som syfte att identifiera, beskriva och analysera betydelsen av 

olika faktorer (determinanter) för utfallet av implementeringsprocessen. 

Determinanter kan även benämnas förklaringsfaktorer, vilka inkluderar såväl 

hindrande som underlättande faktorer (Nilsen, 2014a, 2015). För att fördjupa 

förståelsen av avhandlingens resultat rörande implementering av FCS kommer 

Damschroders et al. (2009) ramverk av determinanter att appliceras.  

Damschroders et al. (2009) ramverk benämns Consolidated Framework for 

Implementation Research (CFIR) och innehåller fem determinanter som 

benämns domäner: egenskaper i interventionen (metoden som implementeras); 

egenskaper hos användarna; egenskaper i den inre miljön; egenskaper i den 

yttre miljön och effektivitet i implementeringsprocessen. Nedan beskrivs 

utvärderingen av implementeringsprocessen (III, IV) utifrån dessa 
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determinanter, tillsammans med ett vidare resonemang och förslag på framtida 

förbättringar och anpassningar.  

Egenskaper i interventionen inkluderar karakteristika hos den metod som ska 

implementeras (i det här sammanhanget FCS) inklusive dess anpassningsbarhet 

till organisationen (jfr Damschroder et al., 2009). Utvecklingen av FCS vilar på 

decennier av forskning och utveckling i familjecentrerad omvårdnad och samtal, 

vilket finns beskrivet i avhandlingens bakgrundskapitel. Denna utveckling av FCS 

har fortsatt genom implementeringsprocessen i detta avhandlingsarbete, då 

anpassningar till den kliniska verksamheten genomgående utförts under hela 

processen. Anpassningarna har utförts i samråd med dsk/ssk utifrån upprepade 

samtal samt genom individuella intervjuer. De genomförda anpassningarna av 

FCS uppfattades av dsk/ssk som lämpliga och inga ytterligare förslag på 

anpassningar beträffande strukturen av FCS framkom (IV).  

Damschroder et al. (2009) framhåller att utan anpassningar för den specifika 

miljön tenderar interventioner att ha dålig passform och lämplighet. När en 

metod eller innovation ska anpassas behöver emellertid hänsyn tas till vilka delar 

och strukturer som ses som anpassningsbara och vilka som inte är 

anpassningsbara. En metods (i det här sammanhanget FCS) kärnkomponenter 

ses som väsentliga och oumbärliga delar som inte bör anpassas. De betraktas 

således som icke anpassningsbara komponenter medan strukturer (i det här 

sammanhanget samtalens längd, antal och sammanhang) betraktas som 

anpassningsbara (Damschroder et al., 2009; Fixsen, Naoom, Blase, & Friedman, 

2005; Greenhalgh et al., 2004). Resultatet i delstudie IV visade att dsk/ssk 

använde sig av samtalstekniken och de kärnkomponenter som ligger till grund 

för samtalen även när de inte utförde strukturerade FCS. Det innebar exempelvis 

att dsk/ssk betraktade familjen som en enhet (IV) med en ökad medvetenhet och 

ett behov av att förstå familjens strukturer och relationer (III, IV). Vidare 

beskrev dsk/ssk att de arbetade med en inkluderande inställning gentemot 

familjer och med en öppen kommunikation som främjade reflektion (III, IV).  

Att dsk/ssk inte följde den föreslagna grundstrukturen för FCS (med 2–4 samtal 

där hela familjen samlades) i så stor utsträckning (IV) värderas som godtagbart 

utifrån ett metodtrohetsperspektiv, då strukturen betraktas som en 

anpassningsbar komponent (jfr Damschroder et al., 2009), där flexibilitet 

rekommenderas i enlighet med den specifika verksamhetens och miljöns behov, 

och där huvudsaken är att det systemiska förhållningssättet till familjen behålls 

(Benzein et al., 2017). Vidare beskriver tidigare studier en variation i strukturen 

på FCS beträffande längd och antal samtal, från ett samtal på cirka 15 minuter till 

en serie samtal med varierande längd (Benzein et al., 2017; Wright & Leahey, 

1999; Östlund et al., 2015). Sammanfattningsvis kan det, utifrån ett 

metodtrohetsperspektiv, ses som betydelsefullt att dsk/ssk använde sig av de 
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centrala delar och kärnkomponenter som ligger till grund för FCS i mötet med 

patienter och familjemedlemmar och som mindre betydelsefullt att det 

strukturella genomförandet (samtalens längd, antal och sammanhang) inte 

följdes.  

Utbildningsinterventionen som skapades för denna specifika implementering 

ansågs lämplig och passande i fråga om kunskapsnivå, innehåll och upplägg. Att 

utbildningen till största delen var webbaserad upplevdes som fördelaktigt och 

passande inom ramen för dsk/ssk:s arbete (III). Detta är i linje med flera studier 

som framhåller att en webbaserad utbildningsform kan vara passande för kliniska 

sjuksköterskor, då den möjliggör ett flexibelt och självreglerat lärande (Chapman, 

2000; Wilkinson, Forbes, Bloomfield, & Fincham Gee, 2004). Emellertid 

framkom önskemål om ytterligare ett seminarium i mitten av 

utbildningsperioden, utöver de två som ingick i början och slutet av utbildningen 

(III).  

Att implementeringsbeslutet var taget på ledningsnivå och inte av dsk/ssk själva 

ansågs negativt påverka acceptansen och motivationen hos vissa av dsk/ssk, 

åtminstone initialt (IV). Damschroder et al. (2009) visar att om initiativet till 

förändring har sitt ursprung i organisationens gräsrötter, i stället för att vara 

bestämt av ledningen, kan det underlätta implementeringsarbetet. Resultatet 

från delstudie IV visade dock på att dsk/ssk upplevde att deras åsikter värderades 

och att de blev inkluderade i beslutsprocesser under implementeringens gång 

(t.ex. vid anpassningar av FCS) vilket upplevdes som fördelaktigt och 

motiverande.  

Damschroder et al. (2009) beskriver hur organisationsförändring börjar med 

individuell beteendeförändring. Domänen egenskaper hos användarna 

inkluderar individernas kunskap och uppfattning om metoden samt faktorer som 

självtillit och förändringsbenägenhet. Den individuella kunskapen och viljan att 

förändras är betydelsefull för implementeringens framgång. Enligt Fixsen et al. 

(2005) är emellertid de beteendeförändringar som krävs för en lyckad 

implementering inte lätta att genomföra för de flesta personer. Resultatet visade 

dock att dsk/ssk upplevde ämnet familjecentrerad omvårdnad och FCS som 

viktigt och att de hade ett behov av mer kunskaper (III) där FCS sågs som ett 

verktyg som de kunde använda för att stödja familjer (III, IV). Detta upplevdes 

öka motivationen att lära sig mer (III) och den tänkbara och upplevda nyttan för 

familjer motiverade dsk/ssk att samtala utifrån ett familjecentrerat 

förhållningssätt (IV).  

Dsk/ssk:s tillit till den egna kompetensen att utföra FCS visade sig vara 

varierande, från att uppleva FCS som något naturligt, med trygghet i rollen som 

samtalsledare, till otrygghet och rädsla att inte kunna hantera situationer, känslor 
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och svårigheter som befarades uppkomma under samtalen. Likaså förekom 

prestationsångest, med rädsla att familjerna skulle känna att samtalen inte skulle 

resultera i något konkret (IV). Duhamel et al. (2015) menar att sjuksköterskors 

uppfattningar om betydelsen av familjecentrerad omvårdnad kan vara relaterade 

till deras tilltro till den egna kompetensen. Detta kan innebära att när 

sjuksköterskor lär sig mer om familjecentrerad omvårdnad och ökar sin 

kompetens tenderar de att tro på att det är användbart att arbeta familjecentrerat. 

Dock framkom även i Duhamels et al. (2015) studie en rädsla att familjerna skulle 

betrakta sjuksköterskorna som okänsliga eller att de genom samtalen skulle såra 

familjernas känslor. Detta ansågs påverka sjuksköterskornas tillit till den egna 

förmågan att samtala familjecentrerat och vidare försvåra integrerandet av detta 

arbetssätt i det vardagliga arbetet. Denna ängslan att inte kunna hantera 

situationen, samt prestationsångest om att inte lyckas lösa problem, är enligt 

Wright och Bell (2009) en hindrande föreställning som kan göra det svårare för 

sjuksköterskor att inkludera familjer och det är därför betydelsefullt att försöka 

modifiera denna föreställning.  

När dsk/ssk hade prövat på att använda sig av FCS mildrades emellertid deras 

prestationsångest och samtalen upplevdes som lättare och mer naturliga. FCS 

betraktades av dsk/ssk som utvecklande för familjerna och även som en fördel för 

dem själva i deras strävan att formulera gemensamma mål och samskapa vården 

tillsammans med familjerna (IV). Att våga ta steget att anamma det 

familjecentrerade förhållningssättet beskrivs av Dorell, Östlund et al. (2016) som 

en övergång från rädsla till nyfikenhet. Där sjuksköterskorna beskrev en 

förvåning över de fördelar som samtalen resulterade i när de lärde känna 

familjemedlemmarna på ett sätt som de inte trodde vara möjligt (Dorell, Östlund, 

et al., 2016; Silva, Moules, Silva & Bousso, 2013). Vidare visar Duhamel et al. 

(2015) att när sjuksköterskorna började anamma ett familjecentrerat 

förhållningssätt ökade även viljan att fortsätta, eftersom det upplevdes som 

professionellt givande när samarbetet mellan familjen och sjuksköterskan 

förbättrades. Att arbeta familjecentrerat kan även enligt Silva et al. (2013) vidga 

sjuksköterskornas synsätt från det biomedicinska och från individnivå till att 

betrakta familjen som ett system. 

Ett flertal aspekter av domänen egenskaper i inre miljön ses kunna påverka 

implementeringsprocessen och dess utfall, såsom organisationens mognad, ålder 

och storlek, egenskaper i sociala nätverk, kommunikation inom organisationen 

samt organisationens kultur och implementeringsklimat (Damschroder et al., 

2009). Tidpunkten då den aktuella implementeringen påbörjades upplevdes inte 

som optimal av dsk/ssk, då organisationen sågs som omogen och ostrukturerad 

på grund av nyligen inträffade omorganiseringar i kommunen (IV). En studie av 

hur distriktssköterskor i Sverige upplevde övergången från landstingsstyrd 

hemsjukvård till kommunal hemsjukvård visade att distriktssköterskor upplevde 
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den kommunala hemsjukvården som oorganiserad och med avsaknad av flera 

nödvändiga riktlinjer (Josefsson & Peltonen, 2015). Beslutet om initiering av 

implementeringen av FCS togs i samverkan med organisationen, och den 

planerade initieringen senarelades med cirka sex månader efter önskemål från 

organisationen. Därefter bedömdes det lämpligt att införa FCS. Med facit i hand 

är det emellertid möjligt att ytterligare en senareläggning av implementeringen 

av FCS skulle kunna ha underlättat införandet.  

Tidsbrist i kombination med hög arbetsbelastning beskrevs av dsk/ssk som 

försvårande såväl vid tillgodogörande av utbildningen (III) som vid det praktiska 

genomförandet av samtalen (IV). Det ansågs tidskrävande att erbjuda, planera 

och genomföra samtalen (IV). Upplevd tidsbrist och stress inom vårdyrket är ett 

väl beskrivet fenomen (t.ex. Eilertsen & Kiik, 2016; Samia, Ellenbecker, 

Friedman, & Dick, 2012; Tønnessen, Førde, & Nortvedt, 2009) och upplevd 

tidsbrist har vidare visat sig försvåra för sjuksköterskor att arbeta 

familjecentrerat (Duhamel et al., 2015). Emellertid kan och bör familjecentrerad 

omvårdnad kunna integreras med de mer uppgiftsbaserade praktiska 

omvårdnadsåtgärderna (Wright & Leahey, 1999). Vidare framkom hos dsk/ssk 

uppfattningen att samtalen kunde vara tidsbesparande, eftersom de ansågs ha 

möjlighet att bidra till en mer balanserad familj med en samskapad syn på 

situationen och framtiden (IV). Detta styrks även av Clausson och Berg (2008) i 

deras studie, där sjuksköterskorna upplevde att den extra tid som de spenderade 

på FCS i slutändan sparade dem tid, då färre frågor och funderingar uppstod efter 

samtalen. Utmaningen beträffande tidsbrist beskrivs av Duhamel et al. (2015) 

som en prioriteringsaspekt, där sjuksköterskor som hade tilltro till det 

familjecentrerade förhållningssättet prioriterade det och på så sätt tillämpade 

det. Emellertid är det känt att en implementering av en ny metod är tidskrävande 

och genom att avsätta resurser, exempelvis i form av tid, kan integreringen av en 

ny metod främjas (Greenhalgh et al., 2004). Vikten av avsatt tid framkom i 

delstudie III, där dsk/ssk i de två grupper som inte hade specifik tid avsatt för 

utbildningen upplevde det som försvårande, till skillnad från den grupp som hade 

avsatt tid för studierna. Resultatet av detta var att vissa av dsk/ssk inte studerade 

så mycket som de önskat.  

Durlak och Dupre (2008) beskriver att implementering i hög grad även är en 

social process där formella och informella relationer påverkar. Ett flertal sociala 

aspekter och influenser framkom såväl under utbildningen (III) som genom hela 

implementeringsprocessen (IV). Stöd från kollegorna under utbildningen (III) 

och vidare i införandet av samtalen (IV) upplevdes som betydelsefullt och ibland 

avgörande för lärandet (III). Beträffande lärandeklimat så varierade detta mellan 

de tre arbetsplatser där utbildningen gavs. När tid fanns avsatt för utbildningen 

möjliggjordes samstuderande, vilket ansågs av dsk/ssk främja lärandet eftersom 

de kunde stödja och lära av varandra (III).  
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Sociala aspekter och interaktioner är betydelsefulla och bör enligt Damschroder 

et al. (2009) inte underskattas. Genom informationsutbyte och teamarbete kan 

en gemensam vision skapas vilket kan påverka implementeringen positivt 

(Damschroder et al., 2009). Ytterligare forum för att skapa möjligheter för 

informationsutbyte efterfrågades av dsk/ssk (III, IV), där de på ett strukturerat 

sätt önskade få möjlighet att samtala och reflektera över implementeringen 

tillsammans med chefer och medarbetare (IV). Att en gemensam vision om 

familjecentrerad omvårdnad inom arbetslaget underlättar införande av 

familjecentrerad omvårdnad har även påpekats i en studie av Duhamel et al. 

(2015), som efterlyste en samstämmig filosofi inom organisationen med 

gemensam prioritering av familjecentrerad omvårdnad. I delstudie IV framkom 

en önskan från dsk/ssk att ha haft mer inflytande under det initiala skedet innan 

utbildningens start. En reflektion på detta är att ytterligare fokus skulle riktats 

mot samverkan och engagemang samt mot medvetandegörandet av normer, 

värderingar och upplevelser inom hemsjukvården innan utbildningens start.   

Damschroder et al. (2009) påvisar att även ledarskapet kan ha betydande 

påverkan på implementeringsutfallet. I delstudie III och IV framkom det att 

stödet från forskargruppen överlag upplevdes som tillfredsställande beträffande 

innehåll och utformning. Emellertid varierade uppfattningen om huruvida stödet 

från ledningen var tillräckligt, från att det var tillfredsställande till att det fanns 

behov av ytterligare stöd. Ett utökat engagemang och involvering från ledningen 

efterfrågades av dsk/ssk (III, IV). Vikten av stöd från ledningen redovisas i ett 

flertal implementeringsstudier (Damschroder et al., 2009; Grol, Bosch, Hulscher, 

Eccles, & Wensing, 2007; Lukas et al., 2007). Schmid (2010) menar att chefer på 

mellannivå har stora möjligheter att påverka implementeringen och bör där ses 

som nyckelpersoner. Ledare på mellannivå har exempelvis ofta möjlighet till 

formella och informella informationsutbyten på olika nivåer. Vidare sprider de 

beslut och information från ledning till personal samt återger information från 

personal till ledning. Dessa personer har således förutsättningar att antingen 

främja eller motverka ett implementeringsinitiativ. En omständighet som 

möjligtvis kan ha påverkat implementeringen negativt i detta fall är att det blev 

chefsbyte på mellanchefsnivån tre gånger under implementeringsprocessen.  

Domänen egenskaper i yttre miljön handlar om politiska, ekonomiska och 

sociala aspekter som påverkar en organisation utifrån, liksom även behovet av 

den implementerade metoden hos målgruppen (i detta fall familjer) 

(Damschroder et al., 2009). Implementeringens framgång kan påverkas av 

huruvida den samhälleliga synen och värderingarna överensstämmer med 

innehållet i den metod som ska implementeras (Damschroder et al., 2009), då 

metoder som stämmer överens med individuella, organisatoriska och 

professionella värderingar och normer är lättare att implementera 

(Folhälsomyndigheten, 2017). Att existerande lagstiftning och vårt samhälle är 
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starkt individfokuserat (Goliath & Hellström, 2017) kan således ha en negativ 

påverkan, då det delvis inte är i linje med ett familjecentrerat förhållningssätt. 

För att främja framtida implementeringar är det således av vikt att öka 

medvetenheten om den familjecentrerade omvårdnadens nytta på person-, 

familje- och samhällsnivå (jfr Goliath & Hellström, 2017; Wright & Leahey, 2013). 

Målgruppens (i detta fall familjernas) behov av den implementerade metoden 

(FCS) är även det en del av samma domän och kan således påverka 

implementeringen (Damschroder et al., 2009). Tidigare studier visar att 

närståendes behov av emotionellt stöd från sjuksköterskan inte alltid tillgodoses 

(Gusdal et al., 2016; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015). 

Emellertid kan möjligheten att genom FCS sätta ord på känslorna och dela detta 

med familjen och sjuksköterskan upplevas som befriande (Dorell, Bäckström, et 

al., 2016) och uppfylla ett behov som inte tillgodosetts tidigare (Dorell & Sundin, 

2016). Även om delstudierna i denna avhandling inte hade som syfte att 

undersöka behovet av FCS utifrån familjernas perspektiv framkom det att 

familjerna upplevde ett behov av emotionellt stöd, såväl inom som utanför 

familjen, varvid det upplevdes som betydelsefullt att skapa och formulera mål för 

framtiden (II). Vidare framkom det att dsk/ssk uppfattade att det fanns ett behov 

hos familjer att uppmärksammas och inkluderas (I, IV) samt en längtan att bli 

lyssnade till (IV).  

Effektivitet i implementeringsprocessen kan enligt Damschroder et al. (2009) 

diskuteras utifrån planering, engagemang av lämpliga individer, genomförande 

enligt plan, samt feedback, utveckling och reflektion kring processen. Att den 

implementering som denna avhandling beskriver följer en plan baserad på ett 

ramverk (Meyers et al., 2012) ses som en fördel (jfr Nilsen, 2015). Vidare 

upprättades en implementeringsplan i samverkan med kommunen vilken, i 

kombination med QIF, upplevdes av forskargruppen som fördelaktig vid 

planering och genomförande av implementeringen av FCS.  

Att individer kan påverka processen är väl känt och sådana individer kan komma 

såväl från den inre miljön som den yttre miljön (Damschroder et al., 2009). Från 

den inre miljön kan så kallade förespråkare (champions) användas för att 

underlätta spridningen och implementeringen. En förespråkare är en person som 

har stor tilltro till och stort engagemang för den intervention eller metod som ska 

implementeras, en slags eldsjäl (Greenhalgh et al., 2004; Rogers, 2003). 

Intentionen var att inkludera en lokal förespråkare för att inifrån stödja 

processen. Dock avslutade den tilltänkta informella förespråkaren sin anställning 

inom hemsjukvården. I stället anställdes en person från implementeringsteamet 

på deltid med funktionen att stödja dsk/ssk i införandet av FCS, vilket nyttjades 

i liten omfattning.   
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Fortsatt stöd i form av diskussioner inom arbetsgruppen och möjlighet till 

kontinuerlig kompetensutveckling i familjecentrerad omvårdnad sågs som 

betydelsefullt för fortsatt progression i implementeringen (IV). Att planera och 

möjliggöra för fortlöpande stöd är betydelsefullt och kan vara avgörande för att 

den påbörjade implementeringen ska underhållas och slutligen bli en del av det 

vardagliga arbetet (Folhälsomyndigheten, 2017; Kilbourne, Neumann, Pincus, 

Bauer, & Stall, 2007; Ross et al., 2018). Kontinuerlig, återkommande 

kompetensutveckling och stöd genom mentorskap är stödjande aktiviteter som 

kan främja den fortsatta implementeringen av familjecentrerad omvårdnad 

(Duhamel et al., 2015; Wong, 2014). 

Feedback, utveckling och reflektion kring implementeringsprocessen är av 

betydelse för att bli medveten om vad som kan påverka processen (Damschroder 

et al., 2009). Edmondson, Bohmer och Pisano (2001) påpekar att det är av värde 

att avsätta tid till reflektion före, under och efter implementeringen, då detta 

främjar ett ömsesidigt lärande och förbättringar under processens gång. Det är 

betydelsefullt att göra detta på såväl grupp- som individnivå. Implementeringen 

som ligger till grund för denna avhandling utfördes som ett samverkansprojekt 

mellan Umeå universitet och den aktuella kommunen, varvid erfarenheter 

kontinuerligt utbyttes. Tillsammans skapades, anpassades och omskapades 

implementeringsplanen kontinuerligt. Samverkan mellan akademi och samhälle 

genom ett partnerskap erbjuder många fördelar och kan vara väsentlig för en god 

implementering (Eccles & Mittman, 2006), då partnerskapet kombinerar den 

lokala kompetensen med kunskaper inom implementeringsforskning och 

forskningsbaserade metoder (Glasgow, Lichtenstein, & Marcus, 2003). Där 

mottagarorganisationen kan bidra med kunskaper om behov, preferenser och 

resurser i den aktuella organisationen, medan forskarna – som akademisk 

partner – kan bidra med kompetens vid val av anpassningar av metoden såväl 

som av strategier (Glasgow, 2008). Partnerskapet kan med fördel sträcka sig över 

en längre tid, bortom enskilda projekt, för främjande av fortsatt spridning av 

forskningsbaserad kunskap (Teal, Moore, Long, Vines, & Leeman, 2012).  

Vägledning inför fortsatt implementering av FCS  

De lärdomar som kan dras beträffande implementering av FCS utifrån detta 

avhandlingsarbete – genom delstudierna med deras koppling till tidigare 

forskning – har sammanfattats i en handlingsmodell som kan fungera som 

vägledning för framtida implementeringsprojekt för familjecentrerad omvårdnad 

och FCS. Handlingsmodellen utgör således en syntes av avhandlingsarbetet och 

är tänkt att appliceras för att underlätta planering och genomförande av 

implementering av FCS i klinisk verksamhet.  
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Handlingsmodellen beskriver aspekter som kan påverka införandet av FCS och 

hur utmaningar i implementeringsprocessen kan övervinnas och består av fem 

sektioner: (1) Anpassning och förberedelser; (2) Mångsidig kompetens-

utveckling; (3) Samsyn; (4) Fortlöpande stöd och (5) Utvärdering. En 

övergripande utgångspunkt och förutsättning för implementering är samverkan, 

vilket innebär samarbete, engagemang och inkludering inom organisationen och 

om möjligt med andra organisationer och med en akademisk partner (forskare). 

De fem sektionerna bör betraktas på mikronivå (sjuksköterskeperspektiv, 

patientperspektiv, chefsperspektiv), mesonivå (arbetsgruppen, organisationen) 

och till viss del även på makronivå (samhället). Handlingsmodellen är en cyklisk 

process vilket innebär att processen är cirkulär, samt även en fram- och tillbaka-

rörelse mellan sektionerna. För en översikt över handlingsmodellen se Figur 3.  

 

 

Figur 3. Handlingsmodell för implementering av familjecentrerade samtal. 

 

Nedan följer en beskrivning av de fem sektionernas innehåll.  

Anpassning och förberedelser handlar om att inventera beredskap, såväl hos 

organisationen som hos enskilda personer (sjuksköterskor, chefer och 

beslutsfattare). Här bör behov, vilja och resurser för att implementera FCS 

synliggöras, samt diskussioner äga rum om ytterligare resurser (t.ex. tid, lokaler, 



 

59 
 

forum för diskussioner) som kan erbjudas för att underlätta implementeringen. I 

detta skede bör sjuksköterskors såväl som beslutsfattares och chefers tankar, 

motivation och föreställningar utforskas för att få en uppfattning av deras 

inställning till FCS. Fokus bör vara på hur den planerade förändringen betraktas, 

samt den upplevda kapaciteten och kompetensen att genomföra förändringen. 

Likaså behövs diskussioner och inventering av uppfattningar om huruvida 

användande av FCS förväntas generera önskvärda resultat och nytta. Här tas även 

ställning till eventuella anpassningar av FCS till verksamheten och en 

implementeringsplan med en tydlig målbeskrivning upprättas.   

Mångsidig kompetensutveckling innefattar kompetenser på en bred front, såsom 

kunskaper, färdigheter, vilja, föreställningar, tilltro till den egna förmågan samt 

tilltro till metoden. Det handlar således inte enbart om att skapa förutsättningar 

för utbildning med fokus på teoretiska och praktiska kunskaper i 

familjecentrerad omvårdnad, utan till stor del även föreställningar, förväntningar 

och inställning till metoden samt tilltro till den egna förmågan och vidare viljan 

att använda sina kompetenser för att arbeta familjecentrerat. Genom 

kompetensutveckling kan hindrande föreställningar om familjecentrerat arbete 

förändras och underlättande föreställningar förstärkas. Vidare bör nyttan med 

FCS, för organisationen såväl som patienter, familjer och sjuksköterskor, 

synliggöras för att på så sätt öka motivationen och viljan.   

Samsyn innebär en samstämmig vision beträffande införande och planering av 

FCS såväl inom arbetsgruppen och organisationen som i förhållande till 

eventuella externa partner (t.ex. samarbetsorganisationer och forskare). Detta 

innebär emellertid inte att det är otillåtet att ha olika synsätt utan snarare att 

genom diskussioner och reflektion skapa och formulera en gemensam 

målsättning där familjecentrerad omvårdnad prioriteras. Det är här även 

betydelsefullt att reflektera över de normer som finns som kan påverka 

implementeringen av FCS.  

Fortlöpande stöd ses som en förutsättning för att en implementering ska lyckas. 

Det räcker således inte med kompetensutveckling och stöd i det initiala skedet 

utan det krävs ett fortgående stöd för att metoden ska integreras som ett 

arbetssätt i den kliniska verksamheten. Fortlöpande utbildningstillfällen, 

möjligheter att inom gruppen diskutera, stödja och lära av varandra samt någon 

form av fortlöpande mentorskap ses som lämpliga stödjande åtgärder. Här spelar 

även ledarskapet en betydande roll i fråga om uppmuntran och stöd att fortsätta 

arbetet med att erbjuda och genomföra FCS så att inte införandet avstannar.   

Utvärdering handlar om såväl kontinuerlig återkoppling genom 

implementeringsprocessen som processutvärdering. Här bör forum för 

återkoppling inom arbetsgruppen och med chefer och beslutsfattare möjliggöras, 
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i syfte att få en bild av upplevelser och uppfattningar som påverkar införandet 

och diskussion och vidtagande av åtgärder som kan underlätta. Även 

processutvärderingar bör genomföras för öka förståelsen för vad som fungerar 

bra och vad som fungerar mindre bra. Här önskas vidare kännedom beträffande 

om och hur FCS upplevs vara till nytta och vilka åtgärder och/eller anpassningar 

som kan vidtas för att underlätta det fortsatta arbetet.   

Sammanfattningsvis är implementering av FCS en komplex process som kräver 

en tydlig planering med inventering av beredskap, anpassning av metoden, 

möjlighet till mångsidig kompetensutveckling och en samsyn med tydliga och 

gemensamma mål och ambitioner. Vidare är det betydelsefullt att erbjuda 

fortlöpande stöd genom någon form av mentorskap och fortsatt 

kompetensutveckling samt att kontinuerligt utvärdera utvecklingen av 

införandet.    

 

Metodologiska överväganden 

Metodologiska aspekter beträffande urval och data 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det ur trovärdighetssynpunkt viktigt 

att välja deltagare med olika erfarenhet. Samtliga intervjustudier (I, III, IV) 

uppvisade variationer i deltagarnas uppfattningar och upplevelser.  

Urvalet i tre av delstudierna inkluderade enbart dsk/ssk (I, III, IV) där en 

majoritet hade en specialistsjuksköterskeexamen som dsk (61 av 73). Urvalet 

värderades som varierat beträffande ålder och erfarenhet. Dock var inte urvalet 

varierat beträffande kön då 68 av 73 dsk/ssk var kvinnor. Detta speglar emellertid 

hur könsfördelningen inom sjuksköterskekåren ser ut i Sverige eftersom det är 

en kvinnodominerad profession (SCB, 2010).  

I delstudie II bestod data, förutom av de avslutande breven skrivna av dsk/ssk, 

av det tredje och sista samtalet i samtalsserien. Anledningen till att det tredje 

samtalet inkluderades var att det samtalet hade starkare fokus på framtiden 

jämfört med de två tidigare och således passade bättre för studiens syfte. En 

fördel med att inkludera det tredje samtalet var att familjerna redan hade haft två 

samtal och i och med det etablerat kontakt med dsk/ssk och var därför troligen 

mer trygga och bekväma i situationen.  

I syfte att skapa en trygg miljö under intervjuerna (I, III, IV) hade dsk/ssk 

möjlighet att välja var de ville bli intervjuade (på sin arbetsplats eller på 

universitetet). Varje intervju inleddes också med att informera deltagarna om att 
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vi önskade att de berättade fritt om sina upplevelser och känslor. Vidare var 

förhoppningen att den forskningsetiska informationen om hantering av 

personuppgifter och data skulle bidra till ökad trygghet.  

Intervjuerna i två av delstudierna (I, III) gjordes av forskare med tidigare 

erfarenhet av att intervjua. Anledningen till att jag inte intervjuade i dessa 

delstudier var att datainsamlingen gjordes före min doktorandtid i delstudie I, 

samt att i delstudie III bedömde vi i forskargruppen att det inte var lämpligt att 

jag var intervjuare, eftersom jag var dsk/ssk kontaktperson och även hade 

mentorskapet för utbildningen, och därmed hade kunnat påverka hur deltagarna 

besvarade intervjufrågorna. I delstudie IV gjorde jag själv däremot samtliga 

intervjuer. Att vara intervjuare innebär alltid en risk att styra intervjun med sättet 

att kommunicera och genom de frågor som ställs (Kvale & Brinkmann, 2014). För 

att försöka undvika detta tog forskargruppen fram en semistrukturerad 

intervjuguide som innehöll öppna och cirkulära frågor. Vidare var intervjuerna 

av narrativ karaktär, alltså att dsk/ssk:s berättelse var i fokus. Mellan 

intervjuerna har jag reflekterat över mitt sätt att intervjua genom att lyssna 

igenom de ljudinspelade intervjuerna och tillsammans med en van intervjuare 

från forskargruppen diskuterat min intervjuteknik och utvecklat den. 

I delstudie I användes fokusgruppintervjuer i syfte att studera dsk:s levda 

erfarenhet av att möta närstående i hemsjukvård. Fokusgruppintervju som val för 

datainsamlingen upplevdes adekvat, då det är en bra metod att använda när 

många personers föreställningar, erfarenheter och värderingar ska studeras (jfr 

Wibeck, 2010). Deltagarna upplevdes av intervjupersonen som öppna och villiga 

att dela med sig av sina erfarenheter. Interaktionen mellan deltagarna föreföll 

även den vara öppen och flyta bra och ge samtliga en möjlighet att få berätta sina 

upplevelser. Detta är betydelsefullt, då kvaliteten på innehållet i 

fokusgruppintervjuerna är beroende av hur villiga deltagarna är att dela med sig 

av sina upplevelser (jfr Wibeck, 2010). En risk med fokusgruppintervjuer är dock 

att det kan finnas informella ledare eller liknande som tar över och därmed styr i 

intervjusituationen (jfr Wibeck, 2010). Något sådant upplevdes dock inte i 

samband med dessa intervjuer. 

Metodologiska aspekter beträffande val av analysmetoder  

Trovärdigheten stärks av att metoden för såväl datainsamling som analys 

stämmer överens med syftet. I samtliga delstudier (I–IV) presenterades citat 

från samtliga subkategorier för att styrka resultatens trovärdighet (jfr Graneheim 

& Lundman, 2004). 

I delstudie I var syftet att få en djupare förståelse för vad det innebär för dsk att 

möta närstående i hemsjukvården. En kvalitativ design med en fenomenologisk 
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hermeneutisk metod valdes, då denna ansågs lämplig när innebörder av levd 

erfarenhet skulle studeras (jfr Lindseth & Norberg, 2004). I två av delstudierna 

användes en induktiv innehållsanalys (II, III), vilken bedömdes vara lämplig då 

vi ville vara i stånd att förutsättningslöst studera och analysera ljudinspelade FCS 

(II) samt dsk/ssk:s uppfattningar om utbildningen (III). I delstudie IV användes 

en deduktiv innehållsanalys, på grund av att vi författare önskade utgå från en 

teoretisk referensram bestående av Proctors et al. (2011) taxonomi av 

implementeringsutfall. Denna taxonomi är avsedd att tillämpas för att studera 

och utvärdera utfall av implementeringen (Nilsen, 2015; Proctor et al., 2011) och 

bedömdes således vara högst lämplig. Tre av de åtta implementeringsutfallen 

exkluderades (institutionalisering, vidmakthållande och kostnader). 

Anledningen till detta var att implementeringsutfallet ”kostnad” inte ingick i 

studiens syfte. Vidare exkluderades ”institutionalisering” och ”vidmakthållande” 

av den anledningen av att dessa två utfall brukar studeras i ett senare skede i 

implementeringsprocessen (jfr Nilsen, 2014a; Proctor et al., 2011). 

Beträffande den kvantitativa delen i delstudie IV var urvalet förhållandevis litet 

(n=16) vilket begränsade antalet lämpliga statistiska metoder. Ett parametriskt 

test bedömdes som olämpligt då urvalet var litet och normalfördelning således 

inte kunde förväntas. Detta resulterade i att icke-parametriska analyser och 

effektstorlek användes som statistiska metoder.  

Den sista delstudien (IV) har en mixad-metod-design vilket innebar att 

kvalitativa och kvantitativa data integrerades. Mixad metod har möjligheten att 

bidra med bättre förståelse av komplexa mänskliga fenomen än om enbart en 

metod används (Doyle, Brady, & Byrne, 2016) och bedömdes därför vara en 

lämplig metod. Ett sätt att uppnå trovärdighet i mixad-metod studier är genom 

integrering av kvalitativa och kvantitativa data genom triangulering (Curry & 

Nunez-Smith, 2015; Doyle et al., 2016). I denna delstudie användes triangulering 

som en metodologisk metafor (Erzberger & Kelle, 2010; Östlund et al., 2011) där 

slutsatser från kvalitativa och kvantitativa data i relation till det teoretiska 

antagandet redovisades. Vidare är det av vikt att forskaren beskriver hur och när 

i processen som kvalitativa och kvantitativa data integrerats (O´Cathain, Murphy 

& Nicholl, 2007). Integreringen av kvalitativa och kvantitativa data gjordes i 

analysskedet och integreringen genom triangulering illustrerades även i en figur 

för att ytterligare förtydliga och beskriva de kvalitativa fynden, de kvantitativa 

fynden och det teoretiska antagandet, samt relationen mellan dessa.  

Metodologiska aspekter beträffande min egen roll 

Forskarens förförståelse är betydelsefull i all forskning då förförståelsen påverkar 

hur vi tolkar det som sker. Därför bör medvetenhet om och reflektion över sin 

egen förförståelse eftersträvas. Den egna förförståelsen kan även ses som ett 
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verktyg i tolkningsprocessen (Lindseth & Norberg, 2004; Moules, McCaffrey, 

Field, & Laing, 2015) där det är betydelsefullt att positionera sig som person i 

relation till forskningen (Moules et al., 2015). Även om jag innan min 

doktorandtid hade en systemteoretisk syn på familjen, delvis genom 

genomgången kurs i familjefokuserad omvårdnad, har den ytterligare fördjupats 

och stärkts genom detta avhandlingsarbete. Detta systemteoretiska synsätt har – 

tillsammans med andra delar av de teoretiska utgångspunkterna för 

familjecentrerad omvårdnad – även påverkat hur jag tänkt, intervjuat, analyserat 

och diskuterat under avhandlingsarbetet. Jag upplever att detta har varit en 

fördel under intervjuerna genom att jag har haft stöd i det cirkulära tänkande som 

är centralt i FCS. Även om jag stundtals trodde mig förstå vad deltagarna menade 

ställde jag uppföljande frågor och bad om exempel i en strävan att deltagarnas 

upplevelse av situationen skulle tydliggöras och för att minska risken att min 

förförståelse skulle styra. Under analysstadiet ställde jag ofta reflektiva frågor till 

mig själv såsom ”kan detta förstås eller tolkas på något annat sätt?” för att 

medvetandegöra och utöka min förförståelse. Vidare belyser jag, i avhandlingens 

diskussion, implementeringen utifrån en systemteoretisk syn, där 

implementeringen diskuteras utifrån dsk/ssk perspektiv men på olika nivåer 

(mikro-, meso- och makronivå), varvid mitt syfte var att synliggöra att det finns 

olika system som påverkar implementeringen.   

Inom FCS ses sanningen som ett multiversum (jfr Maturana, 1988), vilket 

innebär att det finns flera sanningar, och denna kunskapssyn har även jag haft 

under avhandlingsarbetet. Det har inneburit att jag bland annat poängterat, i 

början av en intervju, att jag är intresserad av just den personens upplevelse och 

uppfattningar och att det inte finns något rätt eller fel svar. Vidare har jag strävat 

efter att synliggöra variationen på deltagarnas uppfattningar och upplevelser i de 

olika delstudierna. Slutligen ses denna avhandling, ur ett multiversellt 

sanningsperspektiv, som ett bidrag till kunskapen om implementering av FCS.  

Som sjuksköterska har jag erfarenhet av att arbeta inom såväl medicin, kirurgi 

och palliativ vård som inom hemsjukvård, med region/landsting, kommun eller 

privat aktör som ansvarig huvudman. Jag har under min doktorandtid dels varit 

doktorand via Institutionen för omvårdnad och dels doktorand på 

Företagsforskarskolan (Industrial Doctoral School) via Umeå universitet. I min 

koppling till Företagsforskarskolan ingick en tre månaders praktik inom ramen 

för doktorandutbildningen vilken jag tillbringade inom den förvaltning där 

implementeringen av FCS ägde rum. Detta har medfört att jag ökat min 

medvetenhet om hur organisationen är uppbyggd och fungerar, vilket har gett 

mig ökad förståelse för dsk/ssk:s arbetssituation.  
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Metodologiska aspekter beträffande val och användning av teorier och 

ramverk 

Ramverket QIF (Meyers et al., 2012) valdes som en handlingsmodell. Carlfjord 

(2014) beskriver sju handlingsmodeller vilka är vanliga i 

implementeringsstudier, varav QIF är en av dessa. Anledningen till att QIF 

slutligen valdes var bland annat att flera av de andra handlingsmodellerna ingår 

i QIF, eftersom den är en syntetiserad handlingsmodell baserad på 25 olika 

ramverk. En annan anledning var att QIF upplevdes tydlig, där det empiriska 

stödet för de fjorton kritiska punkterna beskrivs väl. Vidare föreföll den 

lättöverskådlig och lättanvänd. Applicerandet av QIF har varit värdefullt genom 

hela arbetet med att implementera FCS, från planering till genomförande och 

utvärdering.  

Slutligen bör det tilläggas att den handlingsmodell för implementering av FCS (se 

figur 3) som utvecklades genom avhandlingsarbetet knyter tillbaka till den sista 

fasen i QIF (Meyers et al., 2012): Förbättring av framtida tillämpningar, då den 

är tänkt att fungera som en vägledning och stöd i framtida 

implementeringsprojekt. 

Watsons teori om mänsklig omsorg (1988, 2008) valdes för att fördjupa 

resultaten, då denna teori upplevs på ett djupgående och nyanserat sätt beskriva 

hur sjuksköterskan kan arbeta hälsostödjande i en relation med patienten och de 

närstående, i ett ömsesidigt samspel. Teorin bedömdes således fördjupa stora 

delar av delstudiernas resultat i fråga om skapande av en stödjande relation. 

Det finns en rad olika determinanter – även kallade förklaringsfaktorer – som 

kan påverka hur väl en implementering lyckas (Nilsen, 2015). Enligt Nilsen 

(2014a) kan det vara värdefullt att använda sig av determinantramverk för att 

identifiera, beskriva och analysera betydelsen av olika determinanter för 

implementeringsutfallet. Nilsen (2014a) listar och beskriver sju olika ramverk 

som bedöms vara bland de mest relevanta för att beskriva 

implementeringsdeterminanter, alltså såväl hindrande som underlättande 

faktorer på vägen till det önskade implementeringsutfallet. De sju ramverken har 

utvecklats av: (1) Greenhalgh et al. (2004); (2) Grol, Wensing, Hulscher och 

Eccles (2005); (3) Nutley, Walter och Davies (2007); (4) Cochrane et al. (2007); 

(5) Durlak och Dupre (2008); (6) Damschroder et al. (2009) och (7) Gurses et al. 

(2010). De sju ramverkens innehåll är snarlika varför avhandlingens diskussion 

troligtvis inte hade påverkats i någon större utsträckning oberoende av vilket 

ramverk som valts. Anledningarna till att Damschroders et al. (2009) ramverk, 

CFIR, slutligen valdes för denna avhandling var flera: det är ett metateoretiskt 

ramverk, som bygger på flera andra ramverk och teorier; vidare har det bred 

användning och skapades inte för ett specifikt område eller program; slutligen 
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innefattar det fem determinanter (domäner) i stället för fyra som många av de 

andra ramverken. Applicerandet av CFIR i avhandlingens diskussion upplevs ha 

bidragit med ökad förståelse och fördjupning av de faktorer som påverkat 

implementeringen av FCS.  
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Konklusion 

Denna avhandling visar på att stöd från dsk/ssk i form av FCS är en 

omvårdnadshandling som inbegriper medveten omsorg från dsk/ssk i ett aktivt 

möte med familjen, där såväl varje enskild person som familjen som en enhet 

beaktas. I dessa samtal kan familjemedlemmarna, i samskapande med varandra 

och dsk/ssk, öka medvetenheten om sina föreställningar, styrkor, resurser och 

verktyg för att därmed på ett mer medvetet sätt hantera både den innevarande 

situationen och framtiden.  

Familjecentrerad omvårdnad, som ett sätt att stödja familjer, har visat sig kunna 

förmedlas till kliniskt verksamma dsk/ssk genom webbutbildning. Detta 

resulterade i en utveckling av dsk/ssk:s föreställningar, tankemönster och 

förhållningssätt. Det nya familjecentrerade förhållningssättet innebar ett vidgat 

perspektiv, från individen till familjen som en enhet och ett system, med ökad 

medvetenhet om och ökat intresse för familjemedlemmarnas inverkan på 

varandra och på vårdsituationen.   

Vidare har avhandlingen bidragit till ökad kunskap om hur familjecentrerad 

omvårdnad kan implementeras i klinisk verksamhet, med synliggörande av såväl 

underlättande som hindrande faktorer och aspekter. Vidare har en 

handlingsmodell (se figur 3) utvecklats genom avhandlingsarbetet, vilken 

redogör för aspekter som kan påverka implementeringen av FCS samt hur flera 

utmaningar i implementeringen av FCS kan övervinnas. Denna handlingsmodell 

kan således tillämpas som en vägledning inför framtida implementeringsprojekt 

rörande familjecentrerad omvårdnad och som ett stöd i den fortsatta utmaningen 

– att fortsätta utvidga fokus från individ till familj, på mikronivå (personnivå) och 

mesonivå (organisationsnivå) såväl som på makronivå (samhällsnivå).  
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Klinisk implikation och vidare forskning 

Avhandlingen fokuserar till stor del på hur forskningsbaserad kunskap om 

familjecentrerad omvårdnad kan överföras till och implementeras i klinisk 

verksamhet med syftet att förbättra omvårdnaden. Framtida kliniska 

implikationer föreslås innefatta fortsatt utbildning av kliniskt verksamma 

dsk/ssk i familjecentrerad omvårdnad och familjecentrade samtal, som ett steg i 

arbetet med att integrera detta arbetssätt i kliniska verksamheter. Denna 

avhandling utgör ett bidrag till den kunskapsbas som stödjer att implementering 

av FCS bör prioriteras och kan vidare fungera som ett stöd i framtida 

implementeringsarbete.  

För att fortsätta på vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad i 

den kliniska verksamheten fordras det att samhället, politiker och ledningen 

inom olika vårdmiljöer inser värdet av att arbeta familjecentrerat och skapar 

möjligheter för dsk/ssk att utbilda sig under arbetstid. Vidare behöver 

förutsättningar skapas för att en tillåtande och möjliggörande miljö, där 

betydelsen av att dsk/ssk arbetar med att stödja hela familjer, uppmärksammas 

och prioriteras.   

Förslag på fortsatt forskning inkluderar randomiserade kontrollerade studier 

med fokus på effekten av FCS utifrån olika perspektiv: (1) sjuksköterskenivå (t.ex. 

arbetsbelastning, tillfredsställelse i arbetet, föreställningar, attityder, 

kompetens); (2) patient- och familjenivå (t.ex. hälsoaspekter på person- och på 

familjenivå) och (3) samhällsnivå (t.ex. kostnadseffektivitet och hälsoekonomi). 

Ytterligare forskning är önskvärd om hur implementering av FCS i klinisk 

verksamhet kan främjas på olika nivåer: politiskt, i ledningen, hos chefer och 

sjuksköterskor. Förslagsvis bör detta utföras med studier av hybrid design (se 

t.ex. Curran, Bauer, Mittman, Pyne, & Stetler, 2012), vilket innebär ett dubbelt 

fokus: såväl implementeringsprocessen (implementeringsutfallet) som de 

kliniska utfallen studeras samtidigt. Andra förslag till fortsatt forskning 

innefattar studier med fokus på ytterligare anpassning av struktur och innehåll 

av FCS i relation till kliniska förutsättningar och beredskap, för att underlätta 

implementeringen.  

Avslutningsvis borde det familjecentrerade förhållningssättet vara lämpligt och 

ha fördelar även för andra professioner som möter familjer och arbetar 

hälsofrämjande, exempelvis undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter 

och socialarbetare. Således är det även önskvärt att forskning sker med dessa 

infallsvinklar.  
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