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Sammanfattning  

Inom barnsjukvård arbetar sjuksköterskor nära familjer. Hälsostödjande 

familjesamtal är ett exempel på familjecentrerad omvårdnad vilket är välgörande 

för familjer men har ännu inte implementerats i den svenska sjukvården. 

Implementering av ny forskning är en komplicerad process som påverkas av 

flera olika faktorer. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors 

inställning till att implementera hälsostödjande familjesamtal på en 

barnonkologisk vårdavdelning. En kvalitativ metod valdes och data insamlades 

via fokusgruppintervjuer. 12 sjuksköterskor (55 %) deltog. Data analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet mynnade ut i 

fyra kategorier och 13 underkategorier. Huvudfynden var att sjuksköterskor 

kunde se positiva aspekter av hälsostödjande familjesamtal samtidigt som de var 

osäkra över samtalsmodellen. Tidsaspekten var det största hindret de kunde se. 

Slutsatsen var att sjuksköterskorna ansåg att hälsostödjande familjesamtal skulle 

kunna vara värdefullt för familjer och för dem själva men det finns hinder att 

överbrygga för att möjliggöra att arbeta med samtalsmodellen i praktiken.  

Nyckelord  familjecentrerad omvårdnad, hälsostödjande familjesamtal, implementering, 

sjuksköterskor och attityder.  
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Abstract  

Nurses in pediatric care units work closely with families. An example of family 

nursing is health-promoting family conversations which has been proven 

beneficial for families, thus it has not yet been implemented into practical use in 

any care unit in Sweden. Implementation of new science into practical care has 

been found complicated when many factors influence the process. The aim of 

this study was to examine nurses´ attitudes towards implementing health-

promoting family conversations in a pediatric oncology care unit. A qualitative 

approach was used and data were collected through focus group interviews. 12 

(55 %) nurses participated in the study. The collected data were analyzed 

through qualitative content analysis with an inductive approach. The result 

ended up in four main categories and 13 subcategories. The main findings were 

that nurses´ could see positive aspects of health-promoting family conversations 

but they felt insecure when it came to the conversation model. The aspect of 

time was the greatest constraining factor. This study implicates that nurses 

believe health-promoting family conversations could be of value for families but 

also for themselves but there are obstacles to work through before the 

conversation model can be put into use.  

Keywords    family nursing, health-promoting family conversation, implementation, nurses 

and attitude  
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Bakgrund 

Omvårdnad handlar om människans grundläggande behov och god omvårdnad bygger på att 

den är individuellt anpassad där kommunikation och samarbete med patienten är centrala 

begrepp för sjuksköterskor (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, s. 14). Det finns 

olika typer av omvårdnadsteorier som kan grupperas in utifrån vilken slags teoretisk kunskap 

som utgör kärnan i teorin (Jahren Kristoffersen, 2006, s. 18).   

 

Familjefokuserad omvårdnad  

Benzein, Hagberg och Saveman (2012, s. 19) skriver att det inom omvårdnad när de gäller 

barn och ungdomar samt deras familjer finns tre centrala omvårdnadsperspektiv. Dessa är 

familjefokuserad omvårdnad, familjecentrerad omvårdnad samt familjerelaterad omvårdnad. 

Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en övergripande benämning som fokuserar på 

familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Begreppet 

familjefokuserad omvårdnad omfattar familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad (a.a.). 

I familjerelaterad omvårdnad ses familjen som ett sammanhang men fokus ligger på en eller 

flera av dessa individer och de övriga familjemedlemmarna ses som kontext till den 

fokuserade familjemedlemmen. Familjecentrerad omvårdnad bygger på att fokus läggs både 

på individen och på familjen samtidigt (Hallström, 2009, s. 24). 

 

Intresset och forskning kring FFO startade på 1990-talet och det var en medveten satsning för 

att sätta familjen som enhet i fokus (Benzein et al., 2012, ss. 17-18). Enligt Benzein et al. 

(2012, s. 15) är en person alltid en del av sin familj och familjen måste förstås som en helhet, 

ett system. Systemteori betraktar människan som ett system som samspelar med sin 

omgivning (Jahren Kristoffersen, 2006, s. 20; Öqvist, 2008, s. 9). Vidare kan familjen 

beskrivas som ett system där alla delar påverkar varandra och där helheten blir mer än 

delarna. Från ett fokus på individen ändras i ett systemiskt förhållningssätt att fokus förskjuts 

till gruppen, från symtom och diagnos till relationer och samspel med omgivningen. Detta 

systematiska förhållningssätt utgör kärnan i den familjecentrerade omvårdnaden (Benzein et 

al., 2012, s. 30).  

 

Hälsostödjande familjesamtal 

Sjuksköterskeledda hälsostödjande familjesamtal kan användas när någon familjemedlem 

drabbas av ohälsa eller sjukdom och är ett exempel på familjecentrerad omvårdnad. Syftet 
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med samtalen är att skapa en kontext för förändring där individer och familjer kan utveckla 

nya föreställningar, nya idéer och nya innebörder och möjligheter i relation till att leva med 

aktuell sjukdom eller ohälsa. Samtalen är en hälsostödjande handling för familjer och är inte 

begränsad till någon sjukdom eller diagnos förändring (Benzein et al., 2012, ss. 59-62). De 

hälsostödjande familjesamtalen kan möjliggöra att underlätta för familjen och 

sjuksköterskorna att se hela familjen men också att se alla individer i familjen och framhäva 

deras individuella styrkor och hjälpa dem med deras problemlösande förmåga (Konradsdottir 

& Svavarsdottir 2011; McLeod, Tapp, Moules & Campbell, 2010; Simpson,Yeung, Kwan & 

Wah, 2006; Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2006). Familjen har en betydelsefull roll för varje 

enskild familjemedlems välbefinnande (Wright & Leahey, 2009, s. 1). Sjuksköterskans roll 

under samtalen är att underlätta, skapa förutsättningar för och stödja familjens strävan att 

själva åstadkomma en förändring (Benzein et al., 2012, s. 60).  

 

Grundstrukturen för samtalsmodellen är tre samtal och ett avslutande brev, men antalet samtal 

kan variera utifrån familjens behov (Benzein et al., 2012, s. 60). Under samtalen där två 

sjuksköterskor medverkar, en som samtalsledare och en som reflekterande bisittare, ska 

samtalsledaren inte styra samtalet utan aktivt lyssna på familjens berättelser och låta familjen 

prata om det de vill. Därigenom erbjuds familjen ett meningsfullt samtal. Genom att använda 

sig av lagom annorlunda frågor som leder till reflektion kan familjens föreställningar utmanas 

vilket kan skapa förutsättningar för en förändring (Benzein et al., 2012, s. 71; Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2008a). I slutet på varje samtal erbjuds familjen att lyssna till en 

reflektion mellan de två sjuksköterskorna och genom reflektionen skapas ytterligare en 

förutsättning för nytänkande. Under det första samtalet ges tillfälle att utforska familjens 

sammansättning och struktur samt synliggöra familjens sociala nätverk (Benzein et al., 2012, 

ss. 60, 62). Därefter ges alla familjemedlemmar utrymme att berätta sin bild av situationen 

och samtalsledaren hjälper till genom att tillsammans med familjen identifiera vad som är 

kärnan i problematiken eller vad deltagarna vill fokusera på under samtalen. Samtal två inleds 

med att se tillbaka på vad som hänt sedan föregående samtal och om det skapat några nya 

tankar. Här ges tillfälle att gå in ännu djupare i problematiken och familjens lidande samt 

synliggöra hindrande föreställningar. Samtal tre liknar de två tidigare samtalen men fokus 

läggs på framtiden. Familjemedlemmarna får själva utrymme att reflektera över vad som hänt 

inom familjen sedan samtalsserien startade. Samtalsledaren sammanfattar familjens 

förändringsprocess med fokus på vad de åstadkommit med betoning på deras styrkor och 
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förmågor (Benzein et al., 2012, ss. 71-72). Det avslutande brevet, som skickas hem till 

familjen, innehåller en bekräftelse på att sjuksköterskorna uppfattat familjens lidande och 

lyssnat till deras berättelser. Något som också ingår i det avslutande brevet är att betona 

familjemedlemmarnas individuella styrkor och lyfta upp både individuella och gemensamma 

framgångar (Benzein, et al., 2012, ss.72-73; Benzein et al., 2008a).   

 

Svavarsdottir, Tryggvadottir och Sigurdardottir (2012) har funnit att familjer upplevde ett ökat 

stöd från sjuksköterskor efter att de fått korta hälsostödjande samtal. Vidare kunde 

Konradsdottir och Svarvarsdottir (2011) finna att samtalen gjorde att copingförmågan hos 

föräldrar med ett sjukt barn ökade. Simpson et al. (2006) kunde i sin studie visa att 

hälsostödjande samtal även har en långvarig effekt genom att familjer upplevde en förbättrad 

kommunikation inom familjen. Den förbättrade kommunikationen gjorde att familjerna tog 

tag i problem i ett tidigare stadium än vad de gjorde innan, vilket gjorde att en del problem 

inte blev lika stora som de annars skulle kunnat bli. En långvarig effekt av samtalen visade sig 

också enligt Svavarsdottir et al. (2012) genom att familjerna uttryckte större tillfredsställelse i 

vården och föräldrar till sjuka barn upplevde ett ökat välbefinnande. I en studie av McLeod et 

al. (2010) beskrev familjemedlemmar att de inte förväntade sig stöd eller vård för egen del. 

Att hela familjen då inbjöds till samtal mottogs med förvåning men upplevdes mycket 

värdefullt. Benzein och Saveman (2008) kunde i sin studie visa att familjer som deltagit i 

hälsostödjande familjesamtal upplevde att samtalen varit viktiga för dem genom att de fick 

vara en del i en förtroendegivande relation vilket hade varit meningsfullt för dem. De 

upplevde också att de genom samtalen gavs möjlighet att lätta sin börda, att de hade varit 

lärorika samt att de gjorde också att de upplevde att de kunde finna bättre och nya strategier 

för att klara av sina dagliga liv (a.a.). 

 

LeGrow och Rossen (2005) har kunnat visa, efter att ha infört familjefokuserad omvårdnad på 

en barnavdelning, att det hade en positiv effekt på sjuksköterskorna i hur de såg på sitt eget 

omvårdnadsarbete men också på hur de arbetar med familjer. De upplevde att konceptet 

stärkte relationen mellan sjuksköterskor och familjer. Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir och 

Saveman (2011) har kunnat visa att hälsostödjande samtal har en positiv effekt på 

sjuksköterskors attityder gentemot familjen genom att få dem att se familjens möjligheter 

istället för att se familjen som en börda. Enligt Simpson et al. (2006) upplevde sjuksköterskor 

att hälsostödjande familjesamtal medförde att de sparade tid genom att familjerna blev 
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tryggare. Konradsdottir och Svavarsdottir (2011) samt McLeod et al. (2010) visade att 

sjuksköterskor genom att samla information om familjen, som pusselbitar, skapade en relation 

till familjen som möjliggjorde för dem att se alla familjer som unika system.  

 

Implementering 

Implementering enligt Fixsen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace (2005, s. 5) och Graham 

et al. (2006) definieras som en metod för att omvandla forskning och evidensbaserad vård till 

att användas i praktiken. Målet med implementering är att omvandla forskning och 

evidensbaserad kunskap till att förbättra och effektivisera vården (Graham et al., 2006; 

Rycroft-Malone et al., 2002; Wallin, 2009; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.138). För 

att kunna erbjuda bästa möjliga vård finns stora förväntningar på att vården ska implementera 

forskningsresultat men det har visat sig vara svårt i och med att det finns ett gap mellan 

producerade forskningsresultat och vad som kommer till gagn inom hälso- och sjukvården 

(Fixsen et al., 2005, s. 2; Graham, et al., 2006; Nilsen, 2010, s. 17; Rycroft-Malone et al., 

2002).  

 

Implementering i hälso- och sjukvården kan betraktas som sociala förändringsprocesser som 

både påverkas av och påverkar olika aktörer och faktorer på olika nivåer (Nilsen, 2010, s. 20). 

I klinisk verksamhet genomförs implementering i en komplex verklighet som inte enbart 

påverkas av vårdpersonalens individuella kunskaper utan också av patienters värderingar, 

organisatoriska förutsättningar, resurstillgång, ledarskap och politiska intressen. Framgångsrik 

implementering är beroende av alla dessa perspektiv och det behövs mer forskning för en 

ökad insikt om processen och vilka faktorer som har avgörande betydelse (Graham et al., 

2006; Wallin, 2009; Willman, et al., 2011, s. 135). Det är viktigt att veta styrkor och behov 

inom en arbetsgrupp för att möjliggöra en lyckad implementering (Fixsen et al., 2005, s. 8; 

Graham et al., 2006; Grimshaw et al., 2006). Brister i att anpassa implementering efter 

verksamhetens förutsättningar leder mest troligt till att interventionen misslyckas (Dusenbury, 

Brannigan, Falco & Hansen, 2003; Wallin, 2009).  

 

Implementering av familjefokuserad omvårdnad 

Det finns en tydlig rörelse bland forskare och kliniker i hela världen mot att vilja 

implementera FFO i den kliniska verksamheten (Svavarsdottir, 2008). Emellertid är 

implementering komplicerat på grund av att hälso- och sjukvården är under hårt tryck och 
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lider av resursbrist i förhållande till ambitionsnivåer och förväntningar. Det försvåras 

ytterligare i och med att det arbetas med att implementera flera nya metoder samtidigt 

(Garpenby, 2010, ss. 43-45). Ett av de största hindren för implementering av FFO är bristen 

på sjuksköterskor vilket kan medföra att de vid ett införande skulle kunna få en ökad 

arbetsbelastning (Svavarsdottir, 2008). Enligt Duhamel (2010) utvecklas och uppdateras 

forskning om FFO, men på grund av svårigheter att implementera metoden har den ännu inte 

gått att införliva i klinisk verksamhet i någon större utsträckning. McLeod et al. (2010) 

framhåller organisatoriska barriärer som försvårar implementering av FFO. Enligt Duhamel 

(2010) kan en faktor som försvårar implementering vara brist på mentorer. I en studie av 

Simpson et al. (2006) har sjuksköterskor uttryckt motstånd mot att praktisera familjecentrerad 

omvårdnad med hälsostödjande familjesamtal på grund av att sjuksköterskorna själva 

upplevde att de saknar kompetens och utbildning samt att samtalen skulle medföra merarbete. 

Svavarsdottir et al. (2012) skriver att mer forskning behövs kring implementering för att 

undvika hinder och därmed kunna införa FFO i den kliniska verksamheten på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

Sedan 2008 pågår ett projekt på Universitetssjukhuset Landspitali (LUH) i Reykjavik på 

Island som handlar om att implementera familjecentrerad omvårdnad enligt Calgary Family 

Model (CFM). CFM är skapad och utvecklad av Wright och Leahey (2009) vilken ligger till 

grund för den svenska modellen. På LUH har denna modell implementerats över hela 

sjukhuset vilket inkluderar alla avdelningar och mottagningsverksamheter. I CFM ingår bland 

annat att kartlägga patienten, dennes familj och relationer genom att göra ett genogram 

(familjeträd) och en kartläggning av familjens yttre resurser samt hålla ett kort samtal. 

Grunden till att implementera CFM på LUH var en förhoppning om att förbättra kvalitén på 

familjevård och genom det förbättra kommunikationen mellan patienten och dennes familj 

(Svavarsdottir, 2008). Projektet har utvärderats positivt av sjuksköterskorna då de upplever att 

de genom att ha ett verktyg och en mall har kunnat förbättra relationen med patienterna och 

det har lett till en ökad förståelse för patienter och deras familjer (Konradsdottir & 

Svavarsdottir, 2011).  

 

Barnonkologi 

I Sverige insjuknar årligen ungefär 300 barn i en cancersjukdom och idag överlever cirka 75 

% av barnen. När ett barn drabbas av cancer påverkar det alla i familjen. Det medför stora 
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förändringar och anpassningar för familjen men också många utmaningar och det kan vara en 

känslomässig berg- och dalbana. Att arbeta med barn som drabbats av cancer innebär ett nära 

samarbete med barnen men även hela familjen. Längden på behandlingar varierar utifrån 

vilken cancersjukdom barnet har men alla behandlingar är för det mesta intensiva och 

komplexa. För barnet och dess familj innebär det att sjukdomstiden präglas av långa vårdtider 

(Björk, 2009 ss 233-234).  

 

Problemformulering 

Inom barnsjukvården präglas arbetet av FFO som inkluderar två centrala förhållningssätt, 

familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad omvårdnad. Familjecentrerad omvårdnad 

lyfter fram vikten av familjens betydelse för varje enskild individ och grundar sig på ett 

systematiskt förhållningssätt (Benzein et al., 2012, s. 30). Inom familjecentrerad omvårdnad 

finns sjuksköterskeledda hälsostödjande familjesamtal vars syfte är att erbjuda familjer ett 

meningsfullt samtal som kan leda till nytänkande och därigenom ökat välbefinnande (Benzein 

et al., 2012, ss. 19, 60). Forskning har kunnat visa positiva effekter av hälsostödjande 

familjesamtal (Benzein & Saveman, 2008; Konradsdottir & Svavarsdottir, 2011; McLeod, et 

al., 2010; Svavarsdottir et al., 2012; Sveinbjarnadottir et al., 2011;). Garpenby (2010, s. 44) 

skriver att i avsikt att se vad som kan försvåra implementering av effektiva metoder bör 

personals medvetenhet, kunskap och attityder studeras för att kunna överbrygga dessa hinder. 

Att arbeta med barn som drabbas av cancer och deras familjer innebär bland annat att som 

sjuksköterska finnas till hands, erbjuda stöd och information men också att ombesörja 

medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärder. Ur ett omvårdnadsperspektiv finns det ett 

behov för ett strukturerat samtal som erbjuder familjen ett bättre stöd och sätter dem i fokus. 

Hälsostödjande familjesamtal skulle kunna vara ett sätt att hjälpa de familjer som har barn 

som drabbas av cancer att bättre klara av sin situation. Av den anledningen vore det värdefullt 

att undersöka hur sjuksköterskor på en barnonkologisk vårdavdelning ser på hälsostödjande 

familjesamtal och hur det skulle kunna implementeras.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors inställning till att implementera 

hälsostödjande familjesamtal på en barnonkologisk vårdavdelning. 
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Metod 

Design 

För att svara an mot syftet genomfördes en intervjustudie med kvalitativ ansats. 

Datainsamlingen genomfördes via fokusgruppintervjuer med sjuksköterskor på en 

barnonkologisk vårdavdelning i Sverige. Fokusgruppintervjuer valdes som intervjumetod för 

att skapa en diskussion kring ämnet och därigenom få fram rikare data än vid enskilda 

intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009, s. 166) förklarar att målet med fokusgruppintervjuer 

inte är att nå samförstånd om det som diskuteras. Kitzinger (1995) skriver att vid 

fokusgruppintervjuer uppmuntras deltagarna till att prata, diskutera, ställa frågor och berätta 

om sina erfarenheter. Fokusgruppintervjuer passar bra för explorativa studier och 

gruppinteraktionen kan göra det lättare att uttrycka synpunkter som annars kan vara svåra att 

prata om samt kan vara användbart för att studera människors inställning och syn på olika 

omständigheter, situationer och fenomen (Kitzinger, 1995; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166). 

Studien skrevs enligt riktlinjer från tidskriften Journal of family nursing. 

 

Kontext 

På den barnonkologiska vårdavdelningen arbetar sjuksköterskor med familjen i fokus och har 

ett nära samarbete med hela familjen. Det finns 12 vårdplatser på avdelningen och även 

mottagningsverksamhet bedrivs. Vården präglas av ett tvärprofessionellt arbetssätt. Planerade 

samtal på avdelningen är ofta informationsinriktade. Stödjande samtal är inte strukturerade 

och sker sporadiskt vilket gör att hela familjen inte alltid är närvarande. Sjuksköterskor 

hjälper familjer att hantera situationen bland annat genom att bidra med information och stöd. 

En annan viktig del av omvårdnadsarbetet handlar om att hjälpa dem att anpassa sig efter den 

nya tillvaron.  

 

Tillvägagångssätt 

Inför studiens genomförande gavs information om studien och modellen ut av författarna 

genom en kort introduktion om familjefokuserad omvårdnad och hälsostödjande 

familjesamtal vid två arbetsplatsträffar. Arbetsplatsträffar är ett bra tillfälle att ge ut 

information då de flesta anställda närvarar och mötet protokollförs. Därefter bjöds all personal 

på avdelningen in att lyssna på en expertföreläsning som anordnades vid två tillfällen för att 

möjliggöra att så många som möjligt kunde komma och lyssna. Expertföreläsningen hölls av 

professor Britt-Inger Saveman från Omvårdnadsinstitutionen vid Umeå Universitet. Britt-
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Inger utbildar och forskar inom konceptet familjefokuserad omvårdnad och är en av 

redaktörerna och medförfattarna till boken Att möta familjer inom vård och omsorg (2012) 

samt en av grundarna till den svenska samtalsmodellen sjuksköterskeledda hälsostödjande 

familjesamtal. Sammanlagt deltog åtta sjuksköterskor (36 %) vid föreläsningarna. För de som 

inte kunde närvara vid expertföreläsningen lades informationsmaterial ut i form av utdrag av 

kapitel 2 och 4 ur boken Att möta familjer inom vård och omsorg (2012) samt artikeln `Being 

apropriately unusual´: a challenge for nurses in health-promoting conversations with families 

(2008a) skriven av Benzein, Hagberg och Saveman. Utdragen av de aktuella kapitlen ur 

boken godkändes av Britt-Inger Saveman. Kapitlena och artikeln lades ut i personalrummet på 

avdelningen, att läsa för alla som var intresserade.  

 

Inklusionskriterier 

Kriterierna för att få delta i studien var att sjuksköterskorna innan fokusgruppintervjuerna 

skulle ha tagit del av muntlig och/eller skriftlig information om samtalsmodellen 

hälsostödjande familjesamtal. Vidare skulle de ha varit verksamma som sjuksköterskor i minst 

två år.  

 

Deltagare 

Tjugofem sjuksköterskor/barnsjuksköterskor/barnonkologisjuksköterskor arbetar vid den 

aktuella barnonkologiska vårdavdelningen. I denna studie benämns alla som sjuksköterskor.  

Av dessa 25 faller två bort på grund av att de genomfört denna studie. Ytterligare en 

sjuksköterska faller bort på grund av sjukskrivning. I denna studie räknas därmed det totala 

antalet möjliga deltagande sjuksköterskor på vårdavdelningen till 22 stycken. Alla 22 

sjuksköterskor uppfyllde kriteriet på att ha varit verksamma sjuksköterskor i minst två år. En 

förfrågan om deltagande i studien skickades ut till samtliga sjuksköterskor på avdelningen. Av 

de 22 sjuksköterskorna anmälde sig och deltog 12 stycken vid fokusgruppintervjuerna vilket 

motsvarade 55 %. Samtliga deltagare var kvinnor, åldersspannet var mellan 24-58 år och 

arbetslivserfarenheten som sjuksköterska varierade från 2-38 år (se bilaga 1). Skriftligt 

samtycke till att delta i studien skrevs under av samtliga deltagare innan intervjuerna 

genomfördes. Till de sjuksköterskor som inte svarat på förfrågan om deltagande skickades en 

påminnelse ut. Ingen ytterligare sjuksköterska ville medverka efter påminnelsen. Två tider 

anordnades för fokusgruppintervjuerna och sjuksköterskorna fick välja en av tiderna. Vid 

första fokusgruppintervjun deltog fyra sjuksköterskor. Sex stycken var anmälda men två föll 
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bort, den ena på grund av vård av sjukt barn och den andra på grund av schemaändring. Vid 

den andra fokusgruppintervjun deltog tre sjuksköterskor.  Tre föll bort, en på grund av 

schemaändring och de andra två på grund av hög arbetsbelastning på avdelningen. På grund 

av det stora bortfallet vid de två fokusgruppintervjuerna erbjöds ett tredje tillfälle. Där 

närvarade de fem sjuksköterskorna som tidigare inte kunnat delta. Av de åtta sjuksköterskor 

som deltog vid expertföreläsningen medverkade sju stycken i studien. Resterande fem 

sjuksköterskor hade tagit del av det skriftliga materialet. 

  

Datainsamling 

Semistrukturerade frågor användes vid intervjuerna och intervjuerna spelades in. Innan 

intervjun startades informerades deltagarna om syftet med fokusgruppintervjuer och deras 

rättigheter. Författarna använde sig under intervjuerna av en intervjuguide (se bilaga 2) och 

öppningsfrågan enligt intervjuguiden handlade om deltagarnas generella synpunkter om hela 

samtalsmodellen för att sedan specifikt gå in på varje del av samtalsmodellen. Författarna 

försökte vara följsamma i att ställa frågor utifrån vilket samtalsämne som diskuterades men 

såg till att alla delar av samtalsmodellen togs upp. Författarna ställde också följdfrågor och 

bad deltagarna förklara vidare och utveckla resonemang. Författarna var noga med att se till 

att alla deltagare blev bekräftade under samtalen och att alla deltog i diskussionen. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 166) och Kitzinger (1995) skriver att moderatorns roll under 

fokusgruppintervjuer är att skapa goda förutsättningar för givande diskussioner och tillåta att 

alla deltagare vågar ge uttryck för personliga åsikter i ämnet. Båda författarna deltog vid 

samtliga tre fokusgruppintervjuer och samma intervjuguide användes vid alla tre tillfällen. 

Den ena höll i intervjun medan den andre iakttog och antecknade. Intervjuerna i denna studie 

ägde rum i ett avskilt grupprum utanför vårdavdelningen vilket var anpassat efter antalet 

deltagare. Fokusgruppintervjuerna tog mellan 1-1½ timme.  

 

Dataanalys 

Det inspelade materialet från fokusgruppintervjuerna transkriberades ordagrant. Analysen av 

de transkriberade fokusgruppintervjuerna har skett genom kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) används kvalitativ innehållsanalys för 

att beskriva eller belysa fenomen. Innehållsanalys visar tydligt på variation och mångfald och 

kan identifiera både manifesta och latenta budskap. Innehållsanalys används för att 

komprimera text för att sedan finna kärnan i materialet. Det kan användas på olika typer av 
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data och är användbart när materialet är omfattande (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

bedömdes vara av värde att veta hur många av deltagarna som höll med i påståenden och det 

medförde att vid transkriberingen av intervjuerna skrevs det ut i text när det hördes medhåll i 

det inspelade materialet. Det kollades även upp gentemot anteckningarna som fördes under 

intervjuerna om det inom gruppen fanns medhåll vid uttalanden och om det var medhåll från 

alla som deltog eller enstaka. Därigenom kunde författarna lättare tolka gruppens 

gemensamma inställning till ämnet. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom 

upprepade gånger av båda författarna för att skapa en helhetsbild av innehållet. Därefter 

delades texten in i meningsenheter som sedan kondenserades. De kondenserade 

meningsenheterna från intervjuerna lästes även de igenom flertalet gånger av författarna för 

att få en djupare förståelse för innehållet. Därefter abstraherades de kondenserade 

meningsenheterna och koder skapades. Koder med liknande innehåll fördes samman och 

resulterade i 13 underkategorier. Utifrån underkategorierna kunde fyra kategorier urskiljas 

(exempel på analysprocessen, se bilaga 3).  Författarna har genom hela analysprocessens gång 

återvänt till de transkriberade intervjuerna för att hålla sig ärliga och sanna gentemot 

materialet.  

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades skickades förfrågan om godkännande av studiens genomförande ut 

till barnklinikens verksamhetschef samt avdelningschef på den aktuella barnavdelningen (se 

bilaga 4 & 5). När godkännande för studiens genomförande återficks skickades förfrågan om 

samtycke ut till alla sjuksköterskor på avdelningen (se bilaga 6). Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 87) skriver att informerat samtycke innebär att deltagarna informeras om studiens allmänna 

syfte och hur den är upplagd i stort samt att deltagande bygger på frivillighet vilket gör att 

deltagare har rätt att dra sig ur när som helst. Alla sjuksköterskor informerades om att all 

insamlad data behandlas konfidentiellt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88).  

 

Resultat 

Innehållsanalysen mynnade ut i fyra kategorier och 13 underkategorier, vilka presenteras mer 

överskådligt i tabell 1. De fyra kategorierna presenteras i arbetet som huvudrubriker och 

underkategorierna som underrubriker. 

 

Tabell 1.  
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Kategorier  Underkategorier 

Positiva aspekter av hälsostödjande 

familjesamtal 

Sjuksköterskors syn på samtalsmodellens stödjande 

funktion för familjen 

 

Sjuksköterskors syn på samtalens givande funktion 

för dem 

 

Sjuksköterskors positiva inställning till 

samtalsmodellen 

Sjuksköterskors osäkerhet över 

samtalsmodellen 

Sjuksköterskors rädsla inför samtalen 

 

Sjuksköterskors tvivel beträffande barnens 

medverkan  

 

Sjuksköterskors rädsla över att inte räcka till  

 

Hindrande faktorer för genomförandet Sjuksköterskors förutfattade meningar 

 

Sjuksköterskors tankar om tid 

 

Sjuksköterskors tankar om att inte vara jämbördig 

med familjen 

 

Sjuksköterskors känsla av höga krav  

 

Underlättande faktorer för 

genomförandet 

Sjuksköterskors tankar om att möta familjen på 

samma nivå 

 

Sjuksköterskors samtalskompetens  

 

Sjuksköterskors önskan om vägledning 

 

 

 

Positiva aspekter av hälsostödjande familjesamtal 

 

Sjuksköterskors syn på samtalsmodellens stödjande funktion för familjen 

Sjuksköterskorna antog att denna modell skulle kunna vara till nytta för familjen genom att 

kunna erbjuda en stödjande funktion. Sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt att det är ett 

erbjudande som är lika till alla och bygger på frivillighet så att inte någon familj ska känna sig 

utpekad. Fördelarna de kunde se med samtalen var att de kan skapa en tillåtande miljö där alla 

i familjen kan få utrymme. Sjuksköterskorna ansåg att det kan vara stärkande för barnen att 

delta i samtalen och att barnen skulle kunna tillföra något i och med att de har ett annorlunda 

synsätt. Sjuksköterskorna har tidigare upplevt att familjen glömmer varandra och i det 
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avseendet kan dessa familjesamtal ha en hjälpande funktion. Vad gäller upplägget ansåg 

sjuksköterskorna att det var bra att familjen fick möjlighet att förbereda sig för att kunna 

anpassa samtalen efter familjens behov. De antog att samtalen skulle fylla en funktion genom 

att familjen får lyfta sina problem. Genom att få lyfta sina problem och få reflektera över det 

antog sjuksköterskorna att det skulle kunna skapa möjlighet till nytänkande hos familjen. De 

kunde se att samtalen i längden skulle kunna medföra att familjen kan finna sin egen lösande 

förmåga och därigenom blir familjen stärkta vilket kan skapa en positiv spiral för dem. 

Sjuksköterskorna ansåg att reflektionen skulle kunna starta en process hos familjen och 

medföra en möjlighet att skapa nya förutsättningar för dem. Flera sjuksköterskor hade en 

förhoppning, i och med att familjen får sätta ord på sina känslor, att samtalen skulle kunna 

synliggöra föreställningar som familjen har om varandra eller om ohälsa/sjukdom. 

Sjuksköterskorna ansåg att om familjens föreställningar synliggörs skulle det kunna medföra 

att familjen i högre utsträckning skulle kunna lita på sin egen förmåga. Vad gällde det 

avslutande brevet ansåg sjuksköterskorna att det skulle kunna vara värdefullt i och med att det 

kan ge familjen bekräftelse och lyfta fram deras unika styrkor på ett fint sätt.  

 

Sjuksköterskors syn på samtalens givande funktion för dem   

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns många fördelar med samtalen även för dem själva. De 

beskrev att i arbetet som sjuksköterska finns alltid en vilja att göra gott och dessa samtal 

skulle kunna vara givande, genom ett så enkelt medel som att lyssna. Förhoppningen med 

samtalen som sjuksköterskorna kunde se var att de skulle kunna leda till en ökad förståelse för 

familjer och sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde att det finns förbättringspotential i 

dem själva att kunna se familjen i ett helhetsperspektiv. I förlängningen trodde de att 

samtalens efterverkningar skulle kunna underlätta arbetet på vårdavdelningen genom en ökad 

förståelse. Sjuksköterskorna beskrev en tro att de som samtalsledare skulle kunna hjälpa 

familjen att hitta problemets kärna och därigenom skapa förutsättningar för förändring hos 

familjen. Sjuksköterskorna ansåg att samtal skulle kunna vara lärorika och givande. De ansåg 

också att den här typen av samtal skulle kunna leda till en egen personlig utveckling. 

Sjuksköterskorna tyckte att det nya sättet att se och tänkta familj var både inspirerande och 

utmanande, framförallt genom att ha ett mer öppet förhållningssätt men också att kunna inta 

en lyssnande roll. Sjuksköterskorna menade att familjesamtalen även skulle kunna få dem att 

utmana sina egna föreställningar vilket de trodde skulle vara utvecklande på ett personligt 

plan. Sjuksköterskorna hoppades att samtalen skulle kunna ha ett informativt syfte för dem 
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själva inom personalgruppen och i förlängningen leda till en bättre och mer individanpassad 

vård för familjerna.  

 

Sjuksköterskors positiva inställning till samtalsmodellen 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte en tro på konceptets nytta för familjer. De skulle gärna vilja 

lära sig samtalsmodellen och såg att det skulle kunna vara en spännande och intressant 

utmaning. Sjuksköterskorna kunde se att det fanns en övergripande vinning för alla i vården 

med att införa strukturerade samtal. Det framkom att de tyckte att det var viktigt att det skulle 

finnas avsatt tid för samtalen. Sjuksköterskorna uttryckte att de tyckte att det verkade vara en 

effektiv samtalsform som skulle kunna leda till produktiva samtal. De värdesatte den 

relationsbyggande funktionen samtalen hade vilket skulle kunna öka möjligheterna till att 

familjeanpassa vården. Sjuksköterskorna såg att det skulle kunna finnas en fördel med att det 

är en samtalsserie. De tänkte att det skulle ge större möjlighet till återkoppling och 

uppföljning. Det avslutande brevet ansåg sjuksköterskorna var ett bra sätt att avsluta 

samtalsserien med för alla. För sjuksköterskorna uppfattades brevet som att de skulle kunna 

sätta punkt för samtalen och de trodde att det skulle kunna ge familjen ett avstamp för 

framtiden. 

 

Sjuksköterskors osäkerhet över samtalsmodellen  

 

Sjuksköterskors rädsla inför samtalen 

Sjuksköterskorna ansåg att samtalen skulle kunna vara betungande och därigenom leda till en 

ökad risk för dem att bli överbelastade. De beskrev en oro över att samtalen skulle kunna bli 

terapeutiska och därmed något som sjuksköterskorna ansåg inte åligger dem i deras yrkesroll.  

 

”För mig tänker jag att har jag kapaciteten?... Har jag förmågan   

att leda det här samtalet?” 

 

En annan sjuksköterska sa: 

 

”Jag känner eftersom man inte gjort något samtal, känner det som  

att man är lite osäker vart det ska leda till. Då känner jag är jag  

den rätte att ha ett sånt samtal då?” 
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För att undvika att samtalen skulle kunna bli terapeutiska påtalade sjuksköterskorna vikten av 

att tidigt klargöra samtalens syfte för familjerna innan samtalsserien påbörjas. De underströk 

betydelsen av att begränsa antalet samtal, dels för att klargöra för familjen för att undvika att 

de ska bli beroende av sjuksköterskorna som samtalsledare men också för att minska risken 

att samtalen inte ska bli övermäktiga för dem själva. 

 

Sjuksköterskors tvivel beträffande barnens medverkan 

Sjuksköterskorna hade funderingar på om det skulle vara barnen, föräldrarna eller 

sjuksköterskorna själva som valde vilka som skulle kunna delta vid samtalen. 

Sjuksköterskorna ansåg att barnens medverkan skulle kunna hämma föräldrarna att tala öppet 

då de skulle kunna försöka skydda barnen. Samtidigt ansåg de även att barnen skulle kunna 

hålla inne med saker under samtalen för att skydda föräldrarna. Sjuksköterskorna ansåg också 

att det skulle kunna finnas en risk för att barnens medverkan skulle kunna försvåra 

föräldrarnas fokus under samtalet. Om det skulle vara fallet tyckte sjuksköterskorna att 

poängen med samtalen skulle gå förlorad. Sjuksköterskorna ansåg att en individuell 

bedömning av barnet skulle ligga till grund för barnets medverkan i samtalen istället för en 

åldersmässig bedömning. Om yngre barn skulle medverka under samtalen ansåg 

sjuksköterskorna att samtalen måste tidsbegränsas för att barnen ska orka vara med. 

 

Sjuksköterskors rädsla över att inte räcka till 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara osäkra över deras egen förmåga i de här samtalen. De 

uttryckte denna osäkerhet bland annat genom att de betvivlade att de skulle kunna klara av att 

vara samtalsledare och tänka utanför sina egna ramar. Sjuksköterskorna uttryckte en önskan 

om att de skulle vilja kunna förbereda sig inför samtalen för att inte känna sig otillräckliga 

under samtalen. Osäkerheten som sjuksköterskorna uttryckte handlade även om en rädsla över 

att de skulle kunna överrumplas av familjens samtalsämne och genom det fastna i negativa 

tankebanor som sedan skulle hämma dem i deras strävan att vilja hjälpa familjen. 

Sjuksköterskorna beskrev en oro över att de skulle behöva författa det avslutande brevet. 

Oron grundade sig i att de skulle vilja försäkra sig om att de skulle kunna formulera sig på ett 

sätt som inte skulle kunna såra familjen.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte ett tvivel kring reflektionen och många var tveksamma om de 

skulle kunna klara av att reflektera. De flesta sjuksköterskorna tyckte att reflektionen verkade 
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svår och några var av den uppfattningen att den skulle kunna vara onaturlig. De trodde att 

familjerna skullen kunna tycka att samtalsledarna pratade över huvudet på dem under 

reflektionen bland annat genom att inte ha ögonkontakt med familjen. Sjuksköterskorna ansåg 

att reflektion med familjen närvarande skulle kräva varsamhet från deras sida för att inte 

riskera att såra familjen. 

 

”Kanske bara är en ovana det där att man sitter och pratar och 

reflekterar ihop. Det gör man ju kanske men just att någon sitter bredvid 

och lyssnar. Det är nog det. För man pratar ju när man kommer tillbaka 

till expen. Ja, det gör man ju, ja, då reflekterar man ju men att man måste 

passa sig för vad och hur man säger.” 

 

Några sjuksköterskor ansåg att de själva kanske försvårade reflektionen och att övning var det 

som behövdes för att de skulle kunna klara av den.  

 

Hindrande faktorer för genomförandet 

 

Sjuksköterskors förutfattade meningar  

 

Sjuksköterskorna delade åsikten att familjer är olika och att det kan göra att vissa familjer är 

enklare att anpassa efter vården än andra. Sjuksköterskorna ansåg att det på avdelningen finns 

en norm om vad som uppfattas vara en normal familj. De ansåg att vårdpersonalen gärna vill 

kunna forma familjer så att de passar in i vården, i en tro att personalens normer skulle 

underlätta för dem. De ansåg att den bakomliggande intentionen var god men då 

vårdpersonalens gemensamma normer inte passar in på alla familjer uppfattas en del familjer 

svårare eller mer komplicerade än andra. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att deras normer kan göra det svårt att se familjerna där de är utan 

att döma. Att gå ifrån invanda mönster tyckte sjuksköterskorna skulle kunna vara svårt men de 

ansåg samtidigt att gå ifrån sina invanda mönster också kan leda till ökad förståelse för 

familjerna. De ansåg även att samtalen skulle kunna möjliggöra att medvetandegöra sig om 

sina egna föreställningar. Sjuksköterskorna ansåg att alla bär på omedvetna föreställningar 

som skulle kunna hindra ett hälsostödjande familjesamtal. Det fanns en tro att 

sjuksköterskorna skulle kunna avgöra vilka familjer som skulle kunna vara i behov av samtal 

vilket skulle grunda sig i deras egen bedömning av familjerna. Sjuksköterskorna ansåg att 
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familjerna kanske skulle kunna känna sig utpekade som en besvärlig familj genom att 

erbjudas familjesamtal. De ansåg även att det skulle kunna vara svårare att sälja in ett nytt 

koncept med samtal till familjer som vårdats under en längre tid på avdelningen än de som 

nyligen inkommit. Sjuksköterskorna ansåg att det avslutande brevet skulle kunna bli 

känslosamt för familjen och på grund av det var sjuksköterskorna rädda att de skulle kunna 

formulera brevet på ett sätt som skulle kunna såra familjen. En del sjuksköterskor ansåg att 

erfarenhet av att jobba med familjer skulle kunna medföra minskade föreställningar om 

familjer.  

 

Sjuksköterskors tankar om tid  

Alla sjuksköterskor ansåg att samtalsmodellen skulle kunna vara svår att införa på 

avdelningen. Den största anledningen var att de tyckte att samtalsmodellen verkade vara 

mycket tidskrävande. Sjuksköterskorna beskrev olika aspekter varför de uppfattade 

samtalsmodellen som tidskrävande. De ansåg att det skulle kunna vara svårt att möjliggöra tre 

samtal med samma samtalsledare, samtidigt som tiden ska kunna passa för familjen. 

Sjuksköterskorna ansåg att om samtalsmodellen skulle införas skulle det krävas mer tid än 

enbart tiden för samtalen. Anledningen var att de i så fall skulle vilja kunna förbereda sig inför 

samtalen, ha möjlighet att ventilera mellan varandra efter samtalen samt få tid att kunna skriva 

brevet. Sjuksköterskorna tyckte att detta skulle medföra merarbete och om tanken skulle vara 

att införa samtalsmodellen på avdelningen ansåg de att alla tidaspekter kring samtalen bör 

vara klargjorda innan ett införande i verksamheten. Sjuksköterskorna ansåg att det skulle 

kräva anpassning från verksamhetens sida och att i så fall måste verksamheten kunna lösgöra 

den tid som krävs. De menade att det skulle vara av största vikt att det finns en tidsmässig 

garanti för familjernas skull.   

 

Sjuksköterskors tankar om att inte vara jämbördig med familjen 

De flesta sjuksköterskorna trodde att det skulle kunna vara svårt att vara helt jämbördig med 

familjerna. De ansåg att rollen som samtalsledare skulle kunna göra att de får en annan 

ställning gentemot familjemedlemmarna vilket medför att de skulle kunna få en styrande roll.  

 

 ”Jag känner ett ansvar för att jag ska föra samtalet framåt, då har jag en  

ledande roll och dom känner också att jag har en ledande roll därför att 

 jag har tagit, ska ha den positionen och den har man förklarat redan innan.” 
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Sjuksköterskorna ansåg att det är bra att kunna försöka skapa en icke hierarkisk samtalsmiljö 

men att det skulle kunna vara svårt. Det som sjuksköterskorna ansågs skulle kunna försvåra en 

sådan samtalsmiljö var bland annat att de tyckte att reflektionen skulle kunna separera dem 

från familjen genom att de då skulle kunna uppfattas som rådgivande.   

 

Sjuksköterskors känsla av höga krav  

Sjuksköterskorna ansåg att det finns delar i modellen som ställer höga krav på dem. De menar 

att rollen som samtalsledare skulle kunna medföra att de ska kunna klara av att begränsa, leda 

och styra samtalen. Sjuksköterskorna ansåg att skriva det avslutande brevet skulle kunna vara 

prestationskrävande genom att det skulle vara viktigt att klara av att hitta kärnan i samtalen 

och sedan kunna förmedla det vidare i brevet. De tänkte även att samtalsmodellens 

utformning skulle kunna ge intrycket av att vara omfattande, svår och prestationskrävande. 

Därav ansåg många sjuksköterskor att ett eventuellt införande av samtalen skulle kunna 

medföra att de sätter en stor press på sig själva.  

 

Underlättande faktorer för genomförandet 

 

Sjuksköterskors tankar om att möta familjen på samma nivå 

Sjuksköterskorna ansåg att det skulle vara av stor vikt att kunna skapa en tillåtande miljö för 

att främja jämlikhet, exempelvis genom att tänka på klädvalet. De ansåg att ökad förståelse 

för familjer skulle kunna underlätta möjligheten att mötas på samma nivå. Sjuksköterskorna 

tänkte att det skulle vara en utmaning att kunna ta ett steg tillbaka och kliva ur expertrollen 

men trodde att det skulle kunna vara gynnsamt i strävan att skapa jämlikhet. 

 

Sjuksköterskors samtalskompetens  

Sjuksköterskorna ansåg att samtalen skulle kunna vara betungande vilket i sin tur medför att 

det skulle ställas krav på deras egen kompetens. De tyckte att det skulle vara viktigt att vara 

trygg i sig själv för att kunna hantera alla samtalsämnen och en del sjuksköterskor ansåg att 

erfarenhet av samtal skulle vara av vikt för att klara av att hålla den här typen av samtal.  

 

”Men sen tänker jag att hela det här, alltihop känns ju som att det kräver 

 ju både att man har erfarenhet, att man är trygg i sig själv, tror jag, 

 att man känner sig mogen för… Men jag tror att det krävs en hel  
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del som personal att genomföra. Jag tror inte så här att nu så att vem  

som helst per automatik kan ta ett samtal. Jag tror att det ska vara, man  

ska ha mycket på fötterna tror jag om det ska bli riktigt bra.” 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det är viktig att veta sina gränser för att kunna hantera samtalen på 

ett professionellt sätt. Några sjuksköterskor tyckte att hälsostödjande familjesamtal skulle 

kunna vara något de skulle behärska.  

 

Sjuksköterskors önskan om vägledning 

Sjuksköterskorna ansåg att det verkade bra att vara två samtalsledare medverkande vid 

samtalen. Genom att vara två skulle de få stöd av varandra och det uppfattades positivt av de 

flesta. Vidare trodde de att de skulle vara bra om de fick vägledning för att kunna klara av 

samtalen, framförallt i början. Många sjuksköterskor ansåg att de önskade få öva sig på 

samtalen i modellen och speciellt på reflektionen. Sjuksköterskorna beskrev att de skulle vilja 

kunna föra stödanteckningar under samtalen och uttryckte en lättnad över att det skulle kunna 

vara möjligt.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Alla sjuksköterskorna i denna studie hade en övergripande positiv inställning gentemot 

samtalsmodellen och uttryckte en vilja att kunna stödja och hjälpa de familjer de vårdar. 

Sjuksköterskorna hyste en förhoppning att hälsostödjande familjesamtal skulle kunna medföra 

en ökad förståelse för familjer och de trodde att samtalen i förlängningen skulle kunna leda till 

en bättre familjeanpassad vård. Ett annat fynd som alla sjuksköterskor diskuterade var 

tidsaspekten, då det var viktigt för sjuksköterskorna att kunna frigöra tid för samtal. 

Sjuksköterskorna uttryckte även en osäkerhet över sin egen förmåga eller prestation i 

samtalen och att vara samtalsledare med allt vad det innebär att kunna tidsbegränsa och tänka 

utanför sina egna ramar, bemöta familjen på ett bra sätt och så vidare. Framförallt tyckte 

sjuksköterskorna att reflektionen verkade svår att genomföra och tvekade på reflektionens 

utformning. Vissa delar av resultat kan ha påverkats av att sjuksköterskorna bara fått en kort 

introduktion till ämnet, en expertföreläsning och instuderingsmaterial om konceptet och 

samtalsmodellen. Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut i vissa avseenden om de 

hade fått utbildning och träning i samtalsmodellen. Framförallt skulle kanske tron på deras 
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egen förmåga sett annorlunda ut men även deras syn på reflektionen hade kanske varit 

annorlunda om de hade fått testa hur den går till och upplevs av familjer. 

 

Det faktum att sjuksköterskorna i denna presumtiva studie var positiva till samtalsmodellen 

och hade en vilja att hjälpa familjer återfinns även i en studie av Benzein, Johansson, Årestedt 

och Saveman (2008b). I Benzein et al. (2008b) resultat framkom att svenska sjuksköterskorna 

har en positiv attityd gentemot familjer och att de ser familjen som en tillgång. 

Sjuksköterskorna i vår studie ansåg att hälsostödjande familjesamtal skulle kunna vara 

stödjande för familjerna på deras avdelning. De kunde se att samtalen skulle kunna fylla en 

funktion genom att familjen ges möjlighet att lyfta sina problem vilket skulle kunna medföra 

att familjen i slutändan litar på sin egen förmåga i större utsträckning. Sjuksköterskornas 

uppfattning stöds i både Hannon, O´Reilly, Bennett, Breer och Lawlor (2012) samt Hopia, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005a) resultat då det i de båda studierna framkom att det är 

värdefullt för familjer att få ha familjesamtal med sjuksköterskor. Att tillsammans med 

sjuksköterskor kunna identifiera områden som oroade dem och därigenom få sätta sina behov 

i fokus medförde att familjens oro minskade (Hannon et al., 2012; Hopia et al., 2005a). 

Sjuksköterskornas positiva uppfattning om samtalens funktion i resultatet av vår studie 

framkom även i resultaten i Sveinbjarnsdottir, Svaravarsdottir och Wrights (2012) samt 

Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-Kurkis (2005b) studier.  

 

Sjuksköterskorna i vår studie kunde se möjligheter med vad samtalsmodellen skulle kunna 

medföra, både en övergripande vinning för alla i vården men även specifikt för sjuksköterskor 

och specifikt för de familjer de vårdar. De beskrev att det skulle vara inspirerande men 

utmanande att eventuellt införa hälsostödjande familjesamtal. Övergripande vinning som 

sjuksköterskorna i vår studie kunde se var att få nöjdare och tryggare familjer och att kunna 

erbjuda vård som i större utsträckning skulle kunna möta familjers behov vilket stöds av både 

Hannon, et al. (2012) och Hopia, et al. (2005b) resultat. Enligt Bell (2011) påverkar allvarlig 

sjukdom relationer och ett större fokus borde läggas på relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter tillsammans med deras familjer inom vården. Resultatet i studien av Bell (2011) 

styrker sjuksköterskornas positiva inställning gentemot samtalsmodellen i denna presumtiva 

studie och den betydelse de tror att den kan ha för familjer.  

 

Osäkerheten som sjuksköterskorna uttryckte kan bero på bristande kunskap eller att 
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grundfilosofin i samtalskonceptet handlar om en attitydförändring i hur vården idag bedrivs 

och vad som är viktigt. I och med att det är ett annorlunda sätt att se på familjen ställer det 

krav på nytänkande och det kan vara svårt att ta till sig vilket även Mikkelsen och Fredriksen 

(2010) kunde finna i deras litteratursammanställning. De beskriver en faktor som begränsar 

sjuksköterskor i att arbeta familjecentrerat är att sjukvården är baserad på en medicinsk grund 

och i det forumet är sjuksköterskor experter som bestämmer familjers behov och tar beslut åt 

familjer men med deras bästa i åtanke (a.a.). Det skulle kunna vara så att sjuksköterskor idag 

är medicinskt inriktade och att det utgör ett hinder för att arbeta familjecentrerat och skulle 

kunna förklara detta fynd i denna presumtiva studie. 

 

Sjuksköterskorna i vår studie uttryckte en rädsla över att samtalen skulle kunna bli 

övermäktiga för dem både till antalet men också att de skulle bli för djupa och därigenom 

terapeutiska samtal som ligger utanför deras profession. Denna uppfattning skulle också 

kunna vara ett uttryck för att de inte har fått tillräcklig utbildning och träning i 

samtalsmodellen. Korhonen, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä (2008) kunde i sitt resultat visa på 

att de sjuksköterskor som hade ett familjecentrerat sätt att arbeta hade en mer positiv 

inställning till att inkludera familjen i vården. Korhonen et als. (2008) studie bekräftar 

resonemanget att mer utbildning skulle minska tveksamheterna och osäkerheten som 

sjuksköterskorna i denna presumtiva studie uttryckte.  

 

Sjuksköterskorna i vår studie ansåg att barnens medverkan i samtalen skulle kunna vara både 

hämmande men också givande, då barnens syn på saker och ting är annorlunda än vuxnas syn. 

Det är ett intressant resultat då det fanns delade åsikter om barnens medverkan bland 

sjuksköterskorna under intervjuerna. Den övergripande inställningen var dock att barnens 

medverkan skulle vara till nackdel för samtalet och det skulle kunna bottna i att 

sjuksköterskorna är osäkra i hur de ska hantera barnen under samtalen. Denna inställning 

kunde återfinnas i en studie av Duhamel, Dupuis och Wright (2009) som i sitt resultat kunde 

visa att sjuksköterskor uttryckte ett tvivel över hur de skulle bemöta barn i samtal. I denna 

presumtiva studie handlade en del av sjuksköterskornas tvivel bland annat om det skulle vara 

gynnsamt för barnen att medverka vid samtalen. Sjuksköterskorna trodde även att barnens 

medverkan i samtalen skulle kunna göra att föräldrarna inte skulle kunna prata öppet. Å andra 

sidan har Sigurdardottir, Svarvarsdottir, Rayens och Adkins (2013) resultat kunnat finna att 

familjesamtal inom barnsjukvården har en positiv effekt för familjer vilket motsäger 
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sjuksköterskornas inställning i vår studie. Samtidigt är det en aspekt som är av betydelse och 

något som borde utforskas vidare.  

 

Något som var tydligt i denna presumtiva studie var att sjuksköterskorna hade föreställningar 

om familjer som skulle kunna hindra dem från att se familjen där de befinner sig. Ett exempel 

på en hindrande föreställning var att en del sjuksköterskor uttryckte att vissa familjer 

upplevdes vara svårare än andra vilket även Mikkelsen och Fredriksens (2010) samt Duhamel 

et al. (2009) har funnit i sina studier. Alla sjuksköterskor i vår studie såg en utmaning i att 

försöka komma runt sina föreställningar. De hade en förhoppning om att kunna utmana sina 

föreställningar och att det skulle kunna leda till ökad förståelse för familjer framförallt tack 

vare en förbättrad kommunikation. Att familjecentrerad omvårdnad leder till förbättrad 

kommunikation mellan vårdpersonal och familjer samt en ökad förståelse för patienter och 

deras familjer har påvisats i flera andra studier (Duhamel, et al., 2009; Mikkelsen & 

Fredriksen, 2010; Coyne, O´Neill, Murphy, Costello & O´Shea, 2011; Tomlinson, Peden-

McAlpine & Sherman, 2012). Genom att få en bättre förståelse för familjer hyste flera 

sjuksköterskor i vår studie en förhoppning att det skulle kunna leda till en ökad 

arbetstillfredsställelse. Det har även framkommit i en litteratursammanställning av Mikkelsen 

och Fredriksen (2010) att om sjuksköterskor kan förbättra kommunikationen med familjen 

leder det till en ökad tillfredsställelse bland sjuksköterskor i deras yrkesutövning.  

 

 

I vår studie har de intervjuade sjuksköterskorna diskuterat att samtalsmodellen är tidskrävande 

bland annat genom att två sjuksköterskor ska medverka men även att det ska kunna avsättas 

tid för tre samtal med varje familj. En annan tidsaspekt som framkom var att många 

sjuksköterskor skulle vilja ha tid till förberedelse inför samtalen och sedan kunna få tid till 

återkoppling och reflektion efteråt. Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde att det i 

dagsläget kunde vara tidsbrist i vården vilket skulle försvåra ett eventuellt införande av 

hälsostödjande familjesamtal. I resultatet från studien av Benzein et al. (2008b) kan det 

resonemanget verifieras då det framkom att när sjuksköterskor har hög arbetsbelastning 

prioriteras andra arbetsuppgifter före omhändertagande av familjerna. Det är också en mycket 

vanligt förekommande aspekt som har visat sig i flera andra studier runt om världen (Angelo, 

2008; Coyne, et al., 2011; Duhamel, et al., 2009; McLaughlin, 2013). Ytterligare en tidsaspekt 

som sjuksköterskorna i denna presumtiva studie påpekade var att verksamheten måste 
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anpassas för att garantera att alla familjer skulle kunna få samma möjlighet till hälsostödjande 

familjesamtal. De ansåg inte att samtalsmodellen skulle kunna implementeras innan 

förutsättningarna var klargjorda. Resonemanget bakom sjuksköterskornas inställning 

bekräftas i resultatet av Coyne et al. (2011) studie där de har kunnat visa att organisatoriska 

och praktiska faktorer är de största hindren till att införa familjecentrerad omvårdnad på ett 

framgångsrikt sätt.  

 

Något som diskuterades i denna presumtiva studie var aspekter som skulle kunna underlätta 

eller försvåra möjligheten att vara på samma nivå som familjen. Dels resonerade 

sjuksköterskorna om hur vårdpersonal bör kliva ur sin expertroll ”ta av sig rocken” under 

dessa hälsostödjande familjesamtal. Å andra sidan såg sjuksköterskorna svårigheter i att inte 

vara expert. Det här resultatet var inte oväntat då sjuksköterskor gärna vill förmedla den 

kunskap de besitter. En möjlig förklaring skulle kunna vara den djupt rotade hierarkin som 

finns inom hälso- och sjukvården. Hierarkin medför att det finns förväntade roller vilket 

försvårar ett möte på en jämlik nivå mellan familjer och sjuksköterskor.  

 

En annan viktig punkt som framkom i vår studie var att samtliga sjuksköterskor var eniga om 

att de skulle behöva träning på samtalen. Önskan om att få öva sig på samtalen handlade om 

att de ville att samtalen skulle vara givande för familjerna. Möjligheten att få öva, exempelvis 

via workshops eller liknande för att känna sig tryggare i samtalsledarrollen har framhävts i 

resultatet i andra studier (Coyne, et al., 2011; Duhamel, et al., 2009; Mikkelsen & Fredriksen, 

2010). Vidare visar de att personalen måste få adekvat utbildning och träning vilket är en 

förutsättning och ett krav för att kunna införa hälsostödjande familjesamtal (Coyne et al., 

2011; Duhamel et al., 2009; Mikkelsen & Fredriksen, 2010). Flera sjuksköterskor i vår studie 

uttryckte att mentorskap skulle kunna vara värdefullt vilket även Duhamel et al. (2009) har 

kommit fram till. 

 

I denna presumtiva studie har det framkommit att sjuksköterskorna uttryckte ett stort tvivel på 

vilken deras roll i samtalen skulle kunna vara och om samtalen då är något som tillhör deras 

yrkeskategori överhuvudtaget. Detta resultat har även framkommit i studien av Duhamel et al. 

(2009) vilket styrker denna studies fynd. Faktorer som däremot skulle kunna vara 

underlättande för att hålla i samtal handlar om att vara trygg i sig själv och veta sina gränser, 

för att inte riskera att ta på sig mer än man klarar av. Att det fanns ett stort tvivel bland 
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sjuksköterskorna över deras egen förmåga att hålla samtal var ett oväntat resultat och något 

som förvånande i och med att på den barnavdelning som sjuksköterskorna arbetar ingår 

samtal i det dagliga arbetet. Samtal är dessutom en stor del i ämnet omvårdnad och att de 

uppfattade det som att det inte tillhörde deras profession var något som överraskade. En 

anledning till detta skulle kunna vara nedskärningar inom vården och minskad personalstyrka 

som enligt Angelo (2008) medfört att allt fler medicinska uppgifter åläggs sjuksköterskan. 

 

Metoddiskussion 

Till denna studie valdes fokusgruppintervjuer bland annat för att metoden lämpade sig väl 

utifrån studiens syfte men också för att det skapar diskussioner och blir ett lärotillfälle för de 

medverkande. Sedan möjliggjorde det även att fler deltagare kunde medverka i studien då 

tidsperioden som den pågick under var begränsad. Sedan ansågs att gruppdiskussioner främjar 

studiens syfte att undersöka inställning till ämnet bäst. Val av metod stöds av Doody, Slevin 

och Taggart (2013) som i sin litteratursammanställning skriver att fokusgruppintervjuer passar 

för att kunna identifiera potentiella problem med ett nytt koncept och för att ta reda på 

generella intryck av ämnet. Ingen av författarna i denna studie hade tidigare erfarenhet av 

fokusgruppintervjuer, därför har förberedelse inför intervjuerna skett genom inläsning på 

ämnet med hjälp av att läsa boken Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkman 

(2009) samt artikeln Introducing focus groups av Kitzinger (1995). Intervjuerna upplevdes av 

författarna rika till innehåll trots bristande erfarenheter men dock finns ett förbehåll att det 

kan ha påverkat kvalitén på intervjuerna.  

Vad gäller interaktionen mellan deltagarna vid de olika intervjuerna har det diskuterats mellan 

författarna och upplevelsen av hur varje enskild grupp och deras samspel mellan varandra 

varit under intervjun. Morgan (2010) skriver att det är viktigt att ta i beaktande att det kan 

vara missvisande att inte ta med gruppinteraktioner vid fokusgruppintervjuer oavsett om det 

har relevans för studien eller inte. Författarna upplevde att det var god stämning och givande 

diskussioner trots att det inte varit möjligt att påverka gruppsammansättningarna under 

intervjuerna. Samtidigt fanns ingen tanke från författarna kring hur grupperna skulle ha sett ut 

om de hade kunnat styra över det. Det togs i beaktande om samma synpunkter hade kommit 

upp vid alla tre intervjuer och var övergripande för hela deltagargruppen. Att samma 

synpunkter kommer upp vid olika intervjutillfällen ökar trovärdigheten i resultatet vilket 

Morgan (2010) påtalar.  
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Antalet deltagare vid varje fokusgruppintervju var mellan tre till fem stycken. Enligt Kitzinger 

(1995) är fyra till åtta deltagare i en fokusgruppintervju idealt. Författarna upplevde att det 

relativt låga antalet deltagare i fokusgrupperna inte var något hinder utan det upplevdes 

istället positivt då det gav alla deltagare utrymme att framföra sina åsikter i en avslappnad 

miljö och intervjuerna gav trots lite lågt antal deltagare en innehållsrik diskussion kring 

ämnet. Det faktum att deltagarna i studien bestod av en homogen grupp, då de är kollegor, kan 

ses som en fördel i och med att de delar samma erfarenheter och kan medföra att de kan 

relatera varandras kommentarer till händelser i deras dagliga liv (Kitzinger, 1995). Deltagarna 

i denna studie hade stor åldersspridning vilket gör att flera generationers aspekter 

framkommit. Sjuksköterskorna hade enbart positiva erfarenheter av att arbeta med familjer 

och arbetslivserfarenheten som sjuksköterskor var god. Åldersspannet och 

arbetslivserfarenheten hos deltagarna ses som en styrka i studien. En nackdel kan vara att alla 

deltagare var kvinnor och är något som är oklart hur och om det påverkat resultatet. En 

ytterligare nackdel i denna studie är att enbart 55 % av sjuksköterskorna på avdelningen 

deltog, därigenom finns en risk att inte alla åsikter framkommit. Det kan ha varit så att de 

sjuksköterskor som deltog var de som var intresserade av konceptet vilket kan ha gjort att 

resultatet skulle kunna sett annorlunda ut om fler valt att medverka.  

Författarna valde att använda sig av kvalitativ innehållsanalys av den anledningen att metoden 

lämpade sig väl utifrån studiens syfte och vald intervjumetod när texten blir omfångsrik. 

Ljudkvalitén på det inspelade intervjumaterialet var god och inget från intervjuerna föll bort 

under transkriberingarna. Båda författarna har utfört analysarbetet gemensamt vilket stärker 

tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman (2004). En svårighet med kvalitativ 

innehållsanalys är dock att det finns flera olika sätt att genomföra den på (Elo & Kyngäs, 

2007; Polit & Beck, 2010, s. 463). För att öka trovärdigheten på studien har författarna visat 

exempel på hur texten bearbetades från transkriberat material till kategorier (Elo & Kyngäs, 

2007). För denna specifika studie har författarna valt en induktiv ansats av den anledningen 

att de inte utgick från någon hypotes (Elo & Kyngäs, 2007). Det finns en utförlig beskrivning 

av tillvägagångssättet vilket ökar överförbarheten genom att det går att genomföra liknande 

studier i andra kontexter (Polit & Beck, 2010 s. 506). Det ska ändå finnas i åtanke att denna 

studie är genomförd i en specifik miljö vilket kan leda till att liknande studier kan få ett annat 

utfall om de genomförs i andra liknande sammanhang.   
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Författarna är medvetna om att denna presumtiva studie har genomförts på den avdelning där 

de själva arbetar. Det kan finnas en risk att deltagarna antingen undanhållit att dela med sig av 

sina åsikter men det kan också vara tänkbart att det har haft motsatt effekt. Det faktum att 

deltagarna till viss del känner författarna kan ha ökat chansen att skapa en avslappnad och 

tillåtande miljö under intervjuerna. Utifrån intervjuerna gjordes bedömningen att det var 

möjligt att få ett trovärdigt resultat. Vidare är författarna medvetna om att det finns en risk att 

bearbetningen av materialet kan ha påverkats av att deltagarna är kända för dem. För att 

komma ifrån att lägga en värdering i vem som sagt vad under intervjuerna har fokus lagts på 

texten i det transkriberade materialet. 

Deltagarna i vår studie har fått begränsat med information om ämnet innan 

fokusgruppintervjuerna genomfördes och har därmed fått ta ställning till konceptet utifrån den 

kunskapsnivå de befann sig på. Det var ett medvetet val i och med att så ofta är fallet ute i 

kliniska verksamheter. Resurser och utbildning av personal sker oftast efter att beslut om 

införande fattats. Dessutom var det inte rimligt att alla sjuksköterskor skulle ha gått en 

utbildning för denna studies skull. Det som studien dock kan ha medfört i det här 

sammanhanget är att det kan ha väckt ett intresse hos de sjuksköterskor som medverkade. 

Etisk reflektion över studiens resultat  

I denna studie har det säkerställts att deltagarnas identiteter inte kan röjas under 

presentationen av resultatet. Det är liten risk att deltagarna kan komma eller har kommit till 

skada av att medverka i studien.  

Implikationer  

Sjukvården är starkt präglad av den medicinska kulturen vilket påverkar sjuksköterskors 

arbete i stor utsträckning. Sjuksköterskor arbetar under stor press med ökade krav, fler 

arbetsuppgifter och många upplever en otillräcklighet bland annat på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Det vore av betydelse att skapa förutsättningar och möjliggöra att hitta 

tillbaka till kärnan i omvårdnad. Denna samtalsmodell är ett verktyg att använda sig av för att 

göra detta med det praktiseras inte inom den svenska sjukvården idag och därför är det 

värdefullt att utforska förutsättningarna för det. Den här studien bidrar med en ökad insikt i 

hur sjuksköterskor ser på hälsostödjande familjesamtal. För att kunna praktisera 

hälsostödjande familjesamtal i vården är en positiv attityd till samtalsmodellen en 
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grundförutsättning. För att möjliggöra ett införande av hälsostödjande familjesamtal måste tid 

för samtal prioriteras.  

Slutsats 

Trots att forskning inom ämnet har bedrivits under en längre tid har ännu inte gapet mellan 

forskningsresultat och användning av familjecentrerad omvårdnad i praktiken minskat. 

Familjecentrerad omvårdnad och hälsostödjande familjesamtal handlar om att inom vården ha 

ett helhetsperspektiv kring patienten och se att familjen är betydelsefull. Dagens sjukvård är i 

stor utsträckning patientcentrerad och medicinskt inriktad vilket medför att familjen ofta 

glöms bort. Inom barnsjukvården ses familjen som en naturlig del i omvårdnaden men 

sjuksköterskor upplever ändå att de skulle vilja erbjuda familjer ett bättre stöd. Denna studie 

bidrar genom att visa på att viljan finns hos sjuksköterskor, som arbetar med familjer med 

barn som har cancer, att implementera hälsostödjande familjesamtal. Studien visar också på 

svårigheter från individ- till organisatorisk nivå. För att implementera familjesamtal krävs en 

medveten satsning från sjukvårdens sida och det handlar om att prioritera och värdesätta 

omvårdnadens betydelse. Vidare forskning om implementering av hälsostödjande 

familjesamtal behövs för att överbrygga de hinder som finns och finna framgångsrika 

metoder.       

Tillkännagivande 

Vi vill tacka vår handledare Karin Sundin för sitt engagemang och sina värdefulla råd.  

Vi vill även tacka Britt-Inger Saveman för hennes givande föreläsningar på avdelningen. Hon 

inspirerade personalen och har förhoppningsvis bidragit med ett ökat intresse för 

hälsostödjande familjesamtal. Tack till alla fantastiska kollegor på Barn 3 som ställt upp på 

intervjuer och bidragit med sina åsikter.  
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      Bilaga 1 

Tabell över deltagarna i studien   
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Ålder Verksamma år som 

sjuksköterska 

Verksamma år som 

barnsjuksköterska 

Sjuksköterska 1 24 2 - 

Sjuksköterska 2 55 16 12 

Sjuksköterska 3 51 27 15 

Sjuksköterska 4 36 10 1 

Sjuksköterska 5 32 5 - 

Sjuksköterska 6 58 38 16 

Sjuksköterska 7 41 20 7 

Sjuksköterska 8 37 15 8 

Sjuksköterska 9 31 9 6 

Sjuksköterska 10 25 3 - 

Sjuksköterska 11 26 4 - 

Sjuksköterska 12 34 13 6 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till fokusgruppsintervjuer  

Intervjuerna sker efter att SSK har lämnat sitt samtycke om deltagande i studien och är 

medvetna om att den är frivillig. Lokalen intervjuerna sker på är ett grupprum utanför 

avdelningen, i lämplig storlek för antalet deltagare. För att skapa god stämning och miljö 

bjuds deltagarna på fika. Intervjun beräknas pågå under ca 1-1½ timme. Intervjun spelas in. 

Viktigt under intervjun är att alla deltagare i intervjuerna får utrymme att framföra sin åsikt.   

Övergripande frågor till deltagarna:  

 Vad är ert intryck av det här konceptet med hälsostödjande familjesamtal utifrån den 

information ni fått?  

 Vad ser ni som positivt?  

 Vad ser ni som problematiskt?  

 Känner ni att det skulle kunna tillföra något i er yrkesutövning?  

 Hur tror ni att det skulle tas emot av familjerna på avdelningen?  

 Har det här väckt några tankar eller funderingar hos er?  

Hälsostödjande familjesamtalsmodellen:  

 Vad tycker ni om 3 samtal?  

 Avslutande brev?  

 Vad ser ni är utmaningen med samtalen?  

 Vad anser ni om att ha med barn/syskon i samtalen?  

 Vad anser ni om icke hierarki-tänket i modellen?  

 Hur/vad tänker ni om era egna föreställningar?  

För att stimulera deltagarna till diskussion ges uppmuntrande frågor för att djupare kunna 

utforska det som diskuteras och få fram allas åsikter, föreställningar, frågeställningar och 

farhågor  

 Kan du utveckla detta?  

 Hur menar du?  

 Hur då/vem då?  

 Vad anser du om det som han/hon framförde nu?  

 Har ni ytterligare att tillägga?  

 Finns det fler aspekter?  
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Bilaga 3 

 Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Då vet familjerna 

det, att man har en 

timme och alla ska 

få komma till tals. 

Vi ska lyssna på 

varann och vi ska 

låta alla prata.  

Då vet familjerna 

det och alla ska få 

komma till tals och 

lyssna på varandra.  

 

Alla får utrymme 

 

Sjuksköterskors syn 

på 

samtalsmodellens 

stödjande funktion 

för familjen 

 

Positiva aspekter 

av hälsostödjande 

familjesamtal  

Man kan väl tänka 

sig att det finns 

olika fördelar med 

att det skulle vara 

mer strukturerat 

egentligen ibland 

kan man ju känna 

att man bara skulle 

behöva sätta oss 

ner och tänka 

igenom ihop. Det 

är väl en typ av 

sånt samtal man 

skulle kunna göra 

då. 

Det finns olika 

fördelar med att det 

skulle vara 

strukturerat. Ibland 

kan man känna att 

man skulle behöva 

sätta sig ner och 

tänka igenom 

tillsammans, då 

skulle denna typ av 

samtal kunna 

göras.  

 

Strukturerade 

samtal har olika 

fördelar 

 

Sjuksköterskors 

positiva inställning 

till samtalsmodellen 

Positiva aspekter 

av hälsostödjande 

familjesamtal  
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Bilaga 4 

Till vederbörande verksamhetschef 
 

Förfrågan om att genomföra en intervjustudie på barnavdelning 3  

vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. 

 

 
Under våren 2013 önskar vi att genomföra en studie på barnavdelning 3 vid Norrlands 

Universitetssjukhus i Umeå. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors inställning till 

att införa hälsostödjande familjesamtal. När ett barn drabbas av cancer påverkar det hela 

familjen. Sjuksköterskor hjälper familjer att hantera situationen genom att ge information både 

medicinskt och omvårdnadsmässigt. Ur ett omvårdnadsperspektiv finns här ett utrymme för ett 

mer strukturerat samtal där familjen sätts i fokus och som utgår ifrån deras behov/problem. 

Inom konceptet familjefokuserad omvårdnad ingår bland annat hälsostödjande familjesamtal. 

Skulle det kunna vara till hjälp för familjer och även vårdpersonal på barnavdelning 3? 

 
Härmed kommer en förfrågan om att få genomföra studien på barnavdelning 3. Till en början 

kommer personalen på barnavdelning 3 att få ta del av skriftlig och/eller muntlig information 

om konceptet kring familjefokuserad omvårdnad. Sedan erbjuds sjuksköterskor med minst 1 

års erfarenhet av att jobba med familjer, att frivilligt delta i fokusgruppsintervjuer för att 

diskutera konceptet. Målsättningen är att ca 6 sjuksköterskor deltar per intervjutillfälle. 

Intervjuerna beräknas ta ca 60 min. Samtalen kommer att spelas in för att sedan skrivas ned och 

analyseras genom kvalitativ innehållsanalys. Materialet kommer under hela arbetets gång att 

behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204) så att ingen person kan 

identifieras i den slutliga forskningsrapporten. 

 
Medverkan i denna studie är frivillig och deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Om en deltagare önskar avbryta sin medverkan raderas dennes inlägg i 

diskussionen. 

  

Förhoppningen är att genom denna studie få fördjupad insikt i sjuksköterskors inställning till att 

implementera sjuksköterskeledda familjesamtal på vårdavdelning.  

 
Vid frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss 

 
Vänliga hälsningar: 

Jessica Sundqvist, barnsjuksköterskestuderande vid Umeå Universitet 

mail: jesu0005@umu.se tel: 070-3457274 

Emelie Norin, barnsjuksköterskestuderande vid Umeå Universitet 

mail: emenon04@umu.se tel: 073-0678846 

 
Handledare: 

Karin Sundin Docent 

Universitets lektor i Omvårdnad  

Umeå universitet, Institutionen för Omvårdnad 

karin.sundin@nurs.umu.se tel: 0660-292527                                                                

mailto:jesu0005@umu.se
mailto:emenon04@umu.se
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      Bilaga 5 

Till vederbörande avdelningschef 
 

Förfrågan om att genomföra en intervjustudie på barnavdelning 3  

vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. 

 

 
Under våren 2013 önskar vi att genomföra en studie på Er avdelning. Syftet med studien är att 

undersöka sjuksköterskors inställning till att införa hälsostödjande familjesamtal. När ett barn 

drabbas av cancer påverkar det hela familjen. Sjuksköterskor hjälper familjer att hantera 

situationen genom att ge information både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv finns här ett utrymme för ett mer strukturerat samtal där familjen sätts i 

fokus och som utgår ifrån deras behov/problem. Inom konceptet familjefokuserad omvårdnad 

ingår bland annat hälsostödjande familjesamtal. Skulle det kunna vara till hjälp för familjer och 

även vårdpersonal på barnavdelning 3? 

 
Härmed kommer en förfrågan om att få genomföra studien på Er avdelning. Till en början 

kommer personalen på barnavdelning 3 att få ta del av skriftlig och/eller muntlig information 

om konceptet kring familjefokuserad omvårdnad. Sedan erbjuds sjuksköterskor med minst 1 

års erfarenhet av att jobba med familjer, att frivilligt delta i fokusgruppsintervjuer för att 

diskutera konceptet. Målsättningen är att ca 6 sjuksköterskor deltar per intervjutillfälle. 

Intervjuerna beräknas ta ca 60 min. Samtalen kommer att spelas in för att sedan skrivas ned och 

analyseras genom kvalitativ innehållsanalys. Materialet kommer under hela arbetets gång att 

behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204) så att ingen person kan 

identifieras i den slutliga forskningsrapporten. 

 
Medverkan i denna studie är frivillig och deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Om en deltagare önskar avbryta sin medverkan raderas dennes inlägg i 

diskussionen. 

  

Förhoppningen är att genom denna studie få fördjupad insikt i sjuksköterskors inställning till att 

implementera sjuksköterskeledda familjesamtal på vårdavdelning.  

 
Vid frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss 

 
Vänliga hälsningar: 

 

Jessica Sundqvist, barnsjuksköterskestuderande vid Umeå Universitet 

mail: jesu0005@umu.se tel: 070-3457274 

Emelie Norin, barnsjuksköterskestuderande vid Umeå Universitet 

mail: emenon04@umu.se tel: 073-0678846 

 
Handledare: 

Karin Sundin Docent 

Universitets lektor i Omvårdnad  

Umeå universitet, Institutionen för Omvårdnad 

karin.sundin@nurs.umu.se tel: 0660-292527 

mailto:jesu0005@umu.se
mailto:emenon04@umu.se
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      Bilaga 6 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Till dig som är sjuksköterska på barnavdelning 3 vid Norrlands 

Universitetssjukhus i Umeå. 

Vi är två barnsjuksköterskestuderande som under våren 2013 kommer att genomföra en studie 

på Er avdelning. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors inställning till att införa 

hälsostödjande familjesamtal. När ett barn drabbas av cancer påverkar det hela familjen. 

Sjuksköterskor hjälper familjer att hantera situationen genom att ge information både 

medicinskt och omvårdnadsmässigt. Ur ett omvårdnadsperspektiv finns här ett utrymme för ett 

mer strukturerat samtal där familjen sätts i fokus och som utgår ifrån deras behov/problem. 

Inom konceptet familjefokuserad omvårdnad ingår bland annat hälsostödjande familjesamtal. 

Skulle det kunna vara till hjälp för familjer och vårdpersonal på barnavdelning 3? 

Härmed kommer en förfrågan om deltagande i studien. Till en början kommer personalen på 

barnavdelning 3 att få ta del av skriftlig och/eller muntlig information om konceptet kring 

familjefokuserad omvårdnad. Sedan erbjuds Ni att frivilligt delta i fokusgruppsintervjuer för att 

diskutera konceptet. Målsättningen är att ca 6 sjuksköterskor deltar per intervjutillfälle. 

Intervjuerna beräknas ta ca 60min. De kommer att spelas in för att sedan skrivas ned och 

analyseras genom kvalitativ innehållsanalys. Materialet kommer under hela arbetets gång att 

behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204) så att ingen person kan 

identifieras i den slutliga forskningsrapporten. 

 

Medverkan i denna studie är frivillig och deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Om en deltagare önskar avbryta sin medverkan raderas dennes inlägg i 

diskussionen.  

 

Förhoppningen är att genom denna studie få fördjupad insikt i sjuksköterskors inställning till att 

implementera sjuksköterskeledda familjesamtal på vårdavdelning.  

 

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att kontakta oss. 

 

Vänliga hälsningar: 

Jessica Sundqvist jesu0005@umu.se tel: 070-3457274 

Emelie Norin emenon04@umu.se tel: 073-0678846 

 

Handledare:  

Karin Sundin Docent 

Universitets lektor i Omvårdnad  

Umeå universitet, Institutionen för Omvårdnad 

karin.sundin@nurs.umu.se tel: 0660-292527                
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