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Sammanfattning 

Bakgrund: Att ha en sjuk närstående som bor på ett särskilt boende 

för äldre påverkar hela familjen. Familjemedlemmarna kan uppleva 

känslor av saknad, skuld, maktlöshet och sorg. Det finns därför ett 

behov av att utvidga omvårdnaden till att innefatta hela familjen som 

ett system för att minska ohälsa hos familjer. Detta kan ske genom 

familjecentrerade interventioner. Ett exempel på en familjecentrerad 

intervention är hälsostödjande familjesamtal (FamHC). Det är en 

vårdhandling med focus på familjens styrkor, resurser och relationer 

inom familjen. Det finns begränsad kunskap om dessa 

familjeinterventioner i kontexten vård och omsorg av äldre.  

Syftet: Syftet med avhandlingen är att ur ett familje- och 

sjuksköterskeperspektiv studera upplevelser, responser och effekter 

av sjuksköterskeledda hälsostödjande familjesamtal med närstående 

som har en familjemedlem boende på ett särskilt boende för äldre. 

Metoder: Denna avhandling är baserad på en intervention med 

FamHC genomförd vid tre särskilda boenden för äldre i norra Sverige. 

Samtalens struktur är tre på varandra följande samtal varannan vecka 

med skilda fokus och avslutas med ett avslutande brev. Avhandlingen 

består av fyra delstudier. I studie I-II användes semistrukturerade 

gruppintervjuer med närstående som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. I studie III användes mixad metod. Kvalitativa 

resultat från intervjuer och kvantitativa resultat från instrumenten 

SWED-QUAL och FHI, analyserades parallellt samt integrerades 

därefter. I Studie IV intervjuades tre sjuksköterskor med 

semistrukturerade individuella intervjuer. Sjuksköterskorna skrev 

även dagboksanteckningar. Intervjuerna och dagböckerna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
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Resultat: Resultaten från studie I visar att de närstående en månad 

efter deltagandet i FamHC upplevde en lindring av sitt dåliga samvete 

då de krav som familjerna ställer på sig själva minskat. Vid samtalen 

fick de närstående bekräftelse på att de gjorde så gott de kunde. 

Genom att dela sina föreställningar med varandra genom berättelser 

skapades en ökad förståelse för hela familjens upplevelse av 

situationen. Studie II visar att sex månader efter samtalsseriens 

avslutande upplevde familjen deltagandet i FamHC som ett delande i 

en dialog med en läkande kraft. Delandet upplevdes bekräftande 

vilket gjorde att de närstående upplevde samtalen som trösterika. 

Studie III visar att de närståendes emotionella välbefinnande hade 

förbättrats sex månader efter att ha deltagit i FamHC. Studien visar 

på förbättrad kommunikation och relationer samt förbättrat 

samarbete inom familjen. Studie IV visar att sjuksköterskorna 

upplevde att FamHC var en tillämpbar omvårdnadsåtgärd i arbetet 

med familjer. Det gav en förbättrad förståelse av familjens situation 

och förbättrade relationen med närstående.   

Konklusion: Den övergripande slutsatsen från resultaten i 

delstudierna är att genom att delta i FamHC blev familjerna tröstade. 

Samtalen skapade en arena för de närstående att berätta samt att 

lyssna till varandras berättelser. Det gavs utrymme att gråta och sörja 

över sin situation över att ha en sjuk familjemedlem på ett särskilt 

boende. Samtalen medförde reviderade föreställningar bland 

närstående och sjuksköterskorna samt en ökad förståelse och ett 

bättre samarbete inom familjen och en ökad känsla av välbefinnande 

hos de närstående. Hälsostödjande familjesamtal kan därmed föreslås 

vara ett användbart verktyg för sjuksköterskor i deras arbete med 

närstående inom kontexten särskilda boenden för äldre personer. 
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Abstract in English 

Background: Having an ill family member living in a residential 

home for older people often affects the whole family, who may suffer 

from feelings of guilt, powerlessness, and forsakenness. There is thus 

a need to expand the focus for care in order to minimize ill health and 

experiences of distress of the entire family when an ill family member 

is living at a residential home. This can be done through family 

systems nursing interventions. One example of family systems 

nursing is Family Health Conversations (FamHC), i.e. conversations 

with families as a system focusing on the family’s resources, 

strengths, and relationship within the family. There is limited 

knowledge about this kind of family conversation in the context of 

residential homes for older people.  

Aim: The overall aim of this thesis was to evaluate the experiences of 

nurses and families participated in FamHC and the effects of this 

intervention on those families with a family member living in a 

residential home for older people. 

Methods: This thesis comprises four studies. It is based upon an 

intervention with FamHC conducted at three residential homes for 

older people in northern Sweden. The FamHC were structured as 

three conversations held at two-week intervals and a closing letter, 

with each conversation having a different focus. In two of the studies 

(I and II), semi-structured group interviews with family members of 

residents staying in residential homes were interpreted using 

qualitative content analysis. A mixed-method research design was 

used in study three (III). Data were collected through semi-structured 

group interviews with families and by using the instruments FHI and 

SWED-QUAL completed by the family members. The methods for 
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analysing the data included qualitative content analysis and statistical 

analysis.The qualitative and quantitative results were then integrated. 

In the fourth study (IV), three registered nurses who had performed 

the FamHC (one RN from each of the three residential homes) 

participated in semi-structured individual interviews one month after 

they had completed four conversation series each. The RNs also wrote 

diary notes about what they experienced directly after conducting 

each conversation. The interviews and diary notes were analyzed with 

qualitative content analyses. 

Result: The findings from study I one month after participating in 

the conversations showed that the families felt alleviated from guilty 

consciences. The FamHC gave the family members confirmation that 

they were, indeed, good enough. This confirmation within the families 

created an understanding for the whole family situation as a unit. 

Study II showed that, six months after participating in the 

conversations, the families had experienced the FamHC as healing 

because the sharing and reflections through dialogue within the 

conversations mediated confirmation, which made the families feel 

consoled. Study III revealed that the families’ emotional wellbeing 

had increased six months after participating in the FamHC. The 

families also showed an improved ability to work together. The 

families reported improved communication, a healthier relationship, 

and better cooperation within the family. In study IV, the nurses 

reported that the FamHC was a useful care action in their work with 

families. It entailed a greater understanding of the family situation 

and an improved relationship with the families. 

Conclusion: The overall conclusion from the findings is that the 

families were consoled by participating in the FamHC. The 
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conversations offered an arena for families to listen to each other’s 

narration. There was room for tears and grieving over the situation of 

having an ill family member. The FamHC ultimately provided a better 

cooperation within the family and a greater sense of well-being for the 

family members. Thus, the FamHC could be suggested as a successful 

professional tool for the nurses to use in their work with families in 

the context of residential care. 

 

Keywords: 

Family Health Conversations, Family Systems Nursing, FamHC, 

Family Health, Nursing care, Residential home for older people. 
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Använda förkortningar och definitioner 

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

FSN  Family Systems Nursing (Familjecentrerad omvårdnad) 

FamHC Family Health Conversations (Hälsostödjande familjesamtal) 

FHI Family hardiness index 

SWED-Qual The Swedish Health-Related Quality of Life Survey 

α Cronbach’s alpha 
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Inledning 

I det kliniska arbetet som sjuksköterska inom kommunal hälso- och 

sjukvård har jag träffat närstående till sjuka familjemedlemmar – och 

upplevt att familjen ställs inför nya och utmanade situationer när en 

familjemedlem är sjuk. De närstående har behov av att samtala om 

sin speciella situation när en familjemedlem bor på ett särskilt boende 

för äldre personer. Kommunikation, relation och interaktion med 

hela familjen är alltså viktiga delar i sjuksköterskans professionella 

arbete. 

 

Vi människor kommunicerar och interagerar hela tiden med 

varandra, men det är inte alltid självklart att vi spontant förstår 

varandra. Newman (1999) menar att hälsa är detsamma som 

öppenhjärtig förståelse och medvetenhet om situationen. 

Hälsostödjande familjesamtal (FamHC) kan då vara betydelsefulla, 

för att öka förståelsen, minska lidande och förbättra hälsan hos såväl 

personer med sjukdom och ohälsa som deras närstående.  

 

Bakgrund  

I Sverige, liksom i många andra länder i världen, ökar andelen äldre 

personer. Det beräknas att personer över 90 år och äldre kommer att 

öka med 35 procent de kommande åren, vilket därmed ökar vård- och 

omsorgsbehovet (Socialstyrelsen, 2016).  

I västvärlden spenderar allt fler den sista tiden i livet i särskilda 

boendeformer, som sjukhem, servicehus och gruppboenden för 

personer med demens (Abbey, Froggatt, Parker, & Abbey, 2006; 

Jakobsson, Bergh, Ohlen, Oden, & Gaston-Johansson, 2007; Hall, 

Kolliakou, Petkova, Froggatt, & Higginson, 2011). I samband med 
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Ädelreformen som infördes i Sverige 1992, samlades de olika 

boendeformerna under begreppet ”särskilt boende” och omfattar 

olika former av boenden för äldre (Socialstyrelsen, 2011). Målet med 

särskilda boenden är att de äldre ska få känna trygghet och 

välbefinnande samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra (SoL, 2001:453). Det är samma mål som WHO har satt 

upp, nämligen att äldre ska få åldras med god hälsa, upprätta både 

oberoende och autonomi i viktiga livsval så länge som möjligt, samt 

vara en aktiv deltagare i samhällslivet (Beard et al., 2015).  

I Sverige bor cirka 93 000 personer över 65 år på särskilda boenden 

och cirka 13 procent är 80 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2016). 

Antalet platser på särskilda boenden har minskat med 25 procent från 

år 2000 till 2012, eftersom de äldre i större utsträckning bor hemma, 

med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2014; 

Socialstyrelsen, 2016). Det medför att en äldre person ofta är 

multisjuk, med stora behov av vård och omsorg, när denne flyttar in 

på ett särskilt boende (Socialstyrelsen, 2009).  

Det stora vård- och omsorgsbehov som den äldre personen har leder 

ofta till att närstående, framförallt döttrar, gör stora insatser för sina 

sjuka familjemedlemmar i hemmet innan en flytt till särskilt boende 

(Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2009; Socialstyrelsen, 2009) och 

att de närstående därmed kan vara uttröttade (Høgsnes, Melin-

Johansson, Norbergh, & Danielsson, 2014; Quinn, Clare, Pearce, & 

van Dijkhuizen, 2008). Eftersom de närstående vill fortsätta att vara 

involverad i vården av sin familjemedlem och är emotionellt påverkad 

av situationen, bör sjuksköterskorna vara uppmärksamma på deras 

behov av stöd vid en äldre familjemedlems flytt till särskilt boende 

(Andersson, Pettersson, & Sidenvall, 2007). 
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Organisationen för vård av äldre personer har genomgått stora 

förändringar det senaste decenniet (Socialstyrelsen, 2009). 

Ädelreformen innebar en stor organisatorisk förändring genom att 

ansvaret för hälso- och sjukvården för äldre över 65 år överfördes till 

kommunerna. Syftet var att äldre inte skulle behöva tillbringa en stor 

del av sina liv på sjukhus samt att erbjuda ökad valfrihet, trygghet, 

integritet och ett förbättrat samarbete mellan olika vårdgivare 

(Tunedal & Fagerberg, 2001).  

 

Reformen förändrade också sjuksköterskornas professionella roll – 

från att tidigare ha arbetat nära patienterna med ett mindre antal 

vårdtagare, till att även få ansvar för den medicinska vården och ofta 

ett konsultativt uppdrag för ett stort antal personer som var äldre och 

mycket sjuka (Tunedal & Fagerberg, 2001; Harder, Svärd, Wigforss, & 

Héden, 2000). Med Ädelrereformen följde därmed en otydlighet i 

sjuksköterskornas yrkesutövande, eftersom verksamheten inom 

kommunal äldreomsorg skulle präglas av ett mer socialt, än 

medicinskt innehåll (Harder et al., 2000). Inom svensk, kommunal 

äldreomsorg har sjuksköterskan ansvar för den omvårdnad som ges 

till äldre personer vid särskilt boende. Men det är omsorgspersonal, 

som undersköterskor och vårdare, som arbetar närmast den äldre och 

genomför den direkta, personliga omvårdnaden (jfr Juthberg, 2008; 

Karlsson, 2007). Arbetet styrs av två lagar; hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) och socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

 

Den äldre personens perspektiv 

Att bli gammal och i behov av vård och omsorg kan innebära att det 

blir nödvändigt att flytta från hemmet till ett särskilt boende – något 

som kan innebära stora och påfrestande förändringar (Anderberg, 
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2009), och en ny miljö som kan leda till otrygghet och förvirring. 

Flytten till det särskilda boendet innebär för de allra flesta också en 

flytt till ett sista hem (Abramsson & Nord, 2012). Saknaden av det 

egna hemmet och en längtan efter det som varit har också beskrivits 

av äldre personer, som en upplevelse av sorg över att bli gammal och 

hjälplös, liksom att inte ha något annat val än att bo på ett särskilt 

boende på grund av dessa omständigheter (Falk, Wijk, & Persson, 

2011) Upplevelsen av att tappa kontrollen över sitt liv är starkt 

associerat med försämrad mental och fysik hälsa. Att lära sig att 

acceptera sin nuvarande situation är ett sätt för dessa äldre personer 

att anpassa sig till förändringen (Nakrem, Vinsnes, Harkless, Paulsen, 

& Seim, 2013). Det finns naturligtvis även äldre personer som är 

nöjda med att bo på ett särskilt boende, eftersom de kände sig 

tryggare än i det egna hemmet, med bra och kompetent personal 

(Andersson et al., 2007; Melin-Johansson, Ericsson, segerbäck, & 

Boström, 2014). En studie av Nygren, Norberg & Lundman (2007) 

visar att äldre personer med inre styrka har bättre förmåga att 

acceptera och anpassa sig till sin nya situation samt att se det positiva 

i det som i början var en negativ upplevelse.  

Anderberg & Berglund (2010) beskriver att äldre personer önskar få 

vård på sina egna villkor och att brister i självbestämmande leder till 

missnöje med att bo på ett särskilt boende. Personer som upplever sig 

ha inflytande och kontroll över sitt liv, upplever sig mer tillfreds med 

livet (Falk, Wijk, Persson, & Falk, 2012; Socialstyrelsen, 2009). Detta 

hör ihop med att få känna sig hemmastadd genom att få känna att de 

har nära kontakt med sina närstående, är förbundna med viktiga ting, 

viktiga platser och aktiviteter, men även att känna sig förbunden med 

sig själv (Zingmark, Norberg, & Sandman, 1995). Att som äldre också 

bli respekterad som person är också viktigt (Andersson et al., 2007). 
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Önskan om att kunna påverka sin situation blir större vid hög ålder, 

när behovet och beoroendet av yttre stöd ökar (Socialstyrelsen, 

2009). 

De äldre som bor på särskilda boenden är ofta multisjuka med 

komplexa sjukdomsbilder, vilket leder till stora omsorgsbehov. Det 

kan också leda till att dessa personer inte kan vara delaktiga i beslut 

och samtal som rör dem själva (Moyle, Bramble, Bauer, Smyth, & 

Beattie, 2015). Då är familj och närstående viktiga (Nygren et al., 

2007) för att skapa trygghet och ge stöd (Drageset, Dysvik, Espehaug, 

Natvig, & Furnes, 2015). Goda sociala relationer är dessutom viktigt 

för att bevara hälsan hos den äldre personen (Falk et al., 2012). 

Samtidigt förändras hela familjens situation vid en flytt till ett särskilt 

boende (Wijk, 2012). 

 

De närståendes perspektiv 

Närstående, främst makar och barn, tar ofta ett större ansvar och gör 

en allt större insats för att hjälpa den sjuka, äldre personen om denne 

bor kvar hemma länge, innan en flytt till ett särskilt boende blir 

aktuellt (Socialstyrelsen, 2009). Närstående får däremot inte alltid 

det stöd och den information som de behöver i denna situation. Det 

kan behövas mer stöd till närstående för att förebygga ohälsa hos 

dem, i sådana situationer (Socialstyrelsen, 2007).  

Rollerna inom familjen förändras när en familjemedlem blir äldre, 

kroniskt sjuk och i behov av vård. När en sådan förändring sker 

skapas nya roller i familjen (O’Shea, Weathers, & McCarthy, 2014) 

och deras upplevelse av livsvärlden förändras (jfr Bengtsson, 1998). 

Dessa situationer kan leda till förändrade familjerelationer och de 

ökande kraven kan påverka de närståendes hälsa negativt (Andersson 

et al., 2007).  
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Det är oftast en närstående som ansöker om en plats på ett särskilt 

boende och tar beslutet om att en flytt ska ske. De närståendes 

upplevelser när en familjemedlem flyttar till ett särskilt boende, finns 

beskrivet i flera studier (Baumbusch & Phinney, 2014; Graneheim, 

Johansson, & Lindgren, 2014; Høgsnes et al., 2014;  Holmgren, 

Emami, Eriksson,  & Eriksson, 2014; Koplow et al., 2015). Studier 

visar att ett beslut om flytt till ett särskilt boende ofta var förenat med 

känslor av frustration, misslyckande, förlust, stress, skuld, svek och 

maktlöshet hos de närstående (Eika, Espnes, Söderhamn, & Hvalvik, 

2014; Lundh, Sandberg, & Nolan, 2000; Sury, Burns, & Brodaty, 

2013). Men de närstående kan även ha känslor av lättnad när den 

sjuka äldre flyttar till ett särskilt boende, eftersom pressen av att 

sköta den dagliga omvårdnaden minskar för de närstående (Davies & 

Nolan, 2004; Koplow et al., 2015). Høgsnes et al. (2014) visar att vid 

flytt till ett särskilt boende upplevde makar till personer med demens 

såväl en känsla av frihet efter flytten som en känsla av dåligt samvete 

för att ha misslyckat med att ta hand om sin anhörig hemma.  

 

Studier har även visat att i samband med flytten, kan relationen 

mellan närstående och det särskilda boendets sjuksköterskor ibland 

vara ansträngd och ytlig. Några närstående upplevde ibland en känsla 

av att sjuksköterskor inte önskade att de närstående skulle vara 

närvarande (Bramble, Moyle, & McAllister, 2009; Graneheim et al., 

2014; Hertzberg, Ekman, & Axelsson, 2003). De närstående beskriver 

att de som närstående förväntades spela en mer tillbakadragen roll i 

den sjuka familjemedlemmens liv när denne bodde på ett särskilt 

boende (Almberg, Grafström, Kirchbaum, & Winblad, 2000; 

Hertzberg & Ekman, 2000; Häggström, Kihlgren, Kihlgren, & Sörlie, 

2007). Hertzberg & Ekman (2000) visar i sin studie att närstående 

oroade sig för vad vårdpersonalen skulle tycka om de påpekade att 
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något är fel eller att något inte upplevdes bra – och var rädda för att 

det skulle slå tillbaka mot den boende. Liknande fynd har Häggström 

et al. (2007) visat i sin studie där närstående beskriver att de inte 

vågade störa personalen med frågor. Andra studier har visat på en 

känsla av maktlöshet hos de närstående, där familjer upplevde att de 

inte hade kontroll över den boendes situation och kände en osäkerhet 

om sina möjligheter att medverka i samt påverka vården och 

omsorgen kring den boende (Davies & Nolan, 2004; Kellett, 2007).  

 

Andersson et al., (2007) visar i sin studie att de närstående vill vara 

involverade i den sjuka personens liv efter flytten till särskilt boende 

och ha en god relation till sjuksköterskan. När närstående var 

involverad i vården av sin sjuka familjemedlem var de ofta 

emotionellt påverkade och upplevde sig hjälplösa när deras sjuka 

familjemedlem var missnöjd med att bo på ett särskilt boende.  

Irving, (2015) visar i sin studie att det viktigaste för de närstående är 

att de får vara involverad i beslut som rör deras sjuke familjemedlems 

liv, att de som närstående känner sig trygga med den ansvariga 

sjuksköterskan samt att de har en god kommunikation. 

 

En studie av Kim, Chopik och Smith (2014) visar att makars 

välbefinnande och emotionella status spelade en viktig roll för hur väl 

den sjuka familjemedlemmen anpassade sig och hanterade sin 

situation.  

 

Närstående spelar en unik roll för att förebygga ohälsa hos varandra. 

Hälsoproblem inom familjen kan leda till svårigheter inom familjen, 

som att kommunicera med varandra, med en försämrad relation till 

varandra som följd (Duhamel, Dupuis & Wright, 2009). För att 

närstående framgångsrikt ska kunna anpassa sig till den förändrade 
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livssituationen med att en familjemedlem bor på ett särskilt boende 

spelar stöd och råd från familj, vänner och sjuksköterskan en viktig 

roll (Gaugler, Roth, Haley, & Mittelman, 2008).  

 

Sjuksköterskors perspektiv 

Sjuksköterskan har en viktig roll för att etablera en god relation med 

de närstående, vilket är lättare när de närstående känner stöd från 

sjuksköterskan (jfr Bauer & Nay, 2011). Bauer, (2006) beskriver i sin 

studie att sjuksköterskor kan ha ett ambivalent förhållande till 

familjens roll i vården – de fann både ett inkluderande och 

exkluderande förhållningssätt hos sjuksköterskor.  

 

I en studie av Hertzberg et al., (2003) beskriver sjuksköterskor möten 

med närstående till äldre personer boende på särskilt boende som 

utmanade och ibland som belastande, vilket medförde att 

sjuksköterskorna medvetet undvek de närstående. Vissa upplevda 

krav och förväntningar visade sig vara kopplade till sjuksköterskornas 

möte och samarbete med de närstående (Bauer, 2006). 

Sjuksköterskor beskrev i en studie av Holmgren, Emami, Eriksson, & 

Eriksson (2013) att närstående kan ha en orealistisk syn på vilka 

förväntningar de kan ha på vårdpersonal vid särskilda boenden, vilket 

kan leda till missnöje och konflikter mellan närstående och 

sjuksköterskor, liksom att närstående kan upplevas krävande, svåra 

och utmanande.  

 

Sjuksköterskor vid ett särskilt boende är ofta ensam sjuksköterska 

och har ofta en konsultativ funktion, med begränsade möjligheter att 

diskutera omvårdnadsfrågor med kollegor eller överordnad, och är 

ofta hänvisad till att klara sig utan stöd (Josefsson, Sonde & Wahlin, 

2008; Tunedal & Fagerberg, 2001). Sjuksköterskor kände sig ibland 
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utelämnade och ensamma när de inte alltid kunde leva upp till andras 

och egna förväntningar på hur en bra sjuksköterska ska vara i mötet 

med familjer, vilket kan leda till samvetsstress (Juthberg, Eriksson, 

Norberg, & Sundin, 2010; Juthberg & Sundin, 2010; Ericson-Lidman, 

Norberg, Persson, & Strandberg, 2013). 

 

Sjuksköterskor i en studie av Weman & Fagerberg (2006) beskrev 

också att det var viktigt att utveckla arbetssätt som förbättrade 

samarbetet med familjen. De ville samarbeta och stödja närstående 

till äldre personer på särskilda boenden, men att det inte var möjligt 

att prioritera detta med de begränsade resurserna de hade.  

 

Familjeomvårdnad 

Historiskt sett har familjen varit viktig för att tillvarata 

familjemedlemmarnas behov av vård. Det är under de senaste 100 

åren som den offentliga vården blivit ett komplement till familjens 

ansvar för vården och omsorgen av sina sjuka familjemedlemmar. De 

senaste decennierna har familjens roll i vården åter fått en ökad 

betydelse (Björnsdóttir, 2002).  

Familjeomvårdnad har utvecklats under de senaste 25 åren och har 

byggt på antagandet om att sjukdom och ohälsa påverkar hela 

familjen samt att relationer inom familjen är betydelsefulla för oss 

människor (Bell, 2011). En definition av familjeomvårdnad är ”den 

process som inom ramen för praktisk omvårdnad tillgodoser familjers 

behov av hälsovård” (Hanson, 2005). 

 
Begreppet familj 

När en person i familjen drabbas av ohälsa eller sjukdom drabbas 

hela familjesystemet. Familjen kan bidra till att minska lidandet, öka 

välbefinnandet och förbättra hälsan för alla i familjen. Begreppet 
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familj har olika innebörder för olika personer och inom omvårdnad 

finns ett flertal definitioner. Vanligen definieras familjen utifrån 

struktur och funktion (Doane & Varcoe, 2005).  

I denna avhandling definieras familjen som: en självdefinierad grupp 

med två eller fler individer, som är eller inte är bundna av blodsband 

eller enligt lag, men fungerar på ett sätt som de själva upplever är en 

familj (Whall, 1986). Det kan också beskrivas som ”en familj är de 

personer som själva säger att de är” (Wright & Leahey, 2009).  

 
Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad inkluderar familjen och sjuksköterskan 

samt hur de uppfattar, förstår och hanterar relationen dem emellan. 

Familjefokuserad omvårdnad beskrivs i Sverige i två grenar, dels 

familjerelaterad omvårdnad, dels familjecentrerad omvårdnad 

(Benzein, Hagberg, & Saveman, 2012).  

I familjerelaterad omvårdnad är patienten i fokus och familjen ses 

som kontext, alternativt är familjen i fokus med patienten som 

kontext. Detta är det vanligaste förhållningssättet till familjer i vården 

och mycket av den forskning som är gjord inom omvårdnad är också 

baserat på ett familjerelaterat perspektiv (Benzein et al., 2012).  

Ett familjecentrerat perspektiv innebär istället att familjen ses som en 

helhet, som ett system där alla familjemedlemmar ömsesidigt 

påverkar varandra och där interaktion, ömsesidighet och relationer 

mellan flera nivåer i systemet har betydelse (Benzein et al., 2012). I 

internationell litteratur benämns detta Family Systems Nursing 

(FSN).  
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Det är den familjecentrerade omvårdnadens inriktning som ligger till 

grund för interventionen som genomförts, studerats och presenteras i 

denna avhandling. När familjen utsätts för förändring, vid exempelvis 

sjukdom och ohälsa, påverkas ofta familjens jämnvikt och därmed 

familjens hälsa (Hanson, 2005). Målet med familjecentrerad 

omvårdnad är att bevara familjens hälsa och minska dess lidande vid 

sjukdom och ohälsa (Wright & Leahey, 2009). 

Flera teoretiska antagande ligger till grund för familjecentrerad 

omvårdnad. Det behövs en bred bas av kunskap för att på ett adekvat 

sätt beskriva de komplexa relationerna mellan familjestruktur, 

funktion och process. Den familjecentrerade omvårdnaden bygger på 

systemteori, cybernetik, kommunikationsteori och förändringsteori. 

Ytterligare antaganden är vikten av reflektion, berättelsen, 

föreställningar, multivers världsbild och salutogenes. 

Det finns många sätt att betrakta systemteori, men i denna 

avhandling valdes ett perspektiv där hela familjen kan liknas vid ett 

system, där alla delar påverkar varandra och där helheten är mer än 

delarna (Öquist, 2008) och bygger på ett förhållningssätt som 

fokuserar på familjeinteraktionen, relationer, sammanhang, 

funktioner och mönster. Ett system kan definieras som en enhet av 

komponenter som befinner sig i ömsesidig interaktion med varandra.  

Det är just interaktionen och relationen mellan 

familjemedlemmarnas föreställningar och upplevelser som är i fokus 

– inte den individuella familjemedlemmen. Vid ett systemiskt 

förhållningssätt flyttas sjuksköterskans perspektiv från den enskilda 

familjemedlemmen till familjen som en helhet, ett system. (Wright & 

Leahey, 2009).  
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Det systemteoretiska perspektivet flyttar fokus från enskilda delar till 

helheten, medan cybernetiken samtidigt fokuserar på både delarna 

och helheten, med avseende på vilka mönster de är organiserade i – 

där varje persons beteende påverkar och påverkas av alla de övrigas 

beteende (Wright & Leahey, 2009). 

 

Kommunikationsteori kan förstås som en process där familjen och 

sjuksköterskan gemensamt skapar innebörder som förstås och 

förändras genom återkopplad interaktion mellan personer (Andersen, 

2011), där kommunikationen inte enbart betraktas utifrån 

samtalsteknik, utan också utifrån förhållningssätt (Ekman, 2014). 

Grunden i kommunikation är att ta sig tid för samtal. Att i samtalet 

vara närvarande, engagerad och lyssnande utan att döma, är det som 

öppnar för att dela en berättelse (Sundin, 2001). Med hjälp av 

kommunikation kan familjemedlemmen sätta ord på sitt lidande och i 

gemenskap med andra hitta styrkor och resurser för att lösa sina 

problem (Fredriksson, 2012). I samtalet ska också det finnas 

utrymme för tystnad, eftersom tystnaden skapar utrymme för 

reflektion (Sandberg, 2014), som i sin tur kan visa familjen på nya 

möjligheter, synsätt, perspektiv och valmöjligheter utifrån 

situationen.  

 

Reflektion kan ske beträffande idéer, tankar och känslor relaterade 

till vad som sker. Reflektion kan syfta till att skapa något nytt, att få 

en annan förståelse än den som finns just nu. Det är i samspel mellan 

den inre och yttre dialogen som en utveckling kan ske för att skapa 

nya insikter och förståelse för andras och det egna perspektivet 

(Andersen, 2011). 

Förändringsteori är av betydelse även inom familjecentrerad 

omvårdnad, eftersom alla relationssystem har en benägenhet att 
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förändras vid till exempel ohälsa och sjukdom. När ett system är i 

förändring strävar systemet efter stabilitet, när stabilitet uppnåtts 

strävar systemet åter efter förändring. Om detta skriver Watzlawick, 

Weakland & Fisch (1996) att beständigheten och föränderligheten 

alltid är förbunden med varandra. När en förändring sker kan den 

beskrivas utifrån två olika nivåer – den första eller andra ordningens 

förändring. Vid en lösning av problemet enligt första ordningen görs 

korrigeringar och förbättringar inom systemet, men systemet i sig 

själv förblir oförändrat. Det betyder att samma omständigheter och 

processer finns kvar som före förändringen. Om ett problem löses 

genom andra ordningen sker en förändring i systemets struktur, alltså 

sker det inte enbart en förändring hos den enskilda 

familjemedlemmen, utan funktionen hos hela familjen förändras. Att 

lösa ett problem genom andra ordningen handlar om att se ett 

problem på ett nytt sätt, ur ett annat perspektiv och på så sätt finna 

nya alternativa lösningar på problemet (Watzlawick et al., 1996).  

 

Ytterligare en utgångspunkt inom familjecentrerad omvårdnad är att 

världen ses som multivers, dvs. att världen kan betraktas på fler än ett 

sätt. Maturana & Varela (1992) menar att verkligheten kan uppfattas 

olika av olika människor och ingen sanning är mer giltig än någon 

annan. Den multiversa verkligheten kan förstås i relation till att 

människor beskriver verkligheten utifrån sina egna föreställningar. 

Föreställningar särskiljer eller förenar oss människor samt styr hur vi 

uppfattar världen, vilka val vi gör, vilket beteende vi har och hur vi 

reagera på olika känslor.  

 

Många människor är bara vagt medvetna om sina föreställningar – 

och om de är hindrande och eller underlättande. De underlättande 

föreställningarna är sådana som ökar möjligheter till att hitta 
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lösningar, minska lidande och kan leda till förbättrad hälsa, medan de 

hindrande är sådana som minskar möjligheter till att finna lösningar 

och ofta ökar lidandet. När sjukdom eller ohälsa uppkommer i en 

familj aktualiseras familjemedlemmarnas föreställningar. Genom att 

utforska människors föreställningar blir det lättare att förstå deras 

upplevelse av sjukdom, förlust och oförmåga (Wright & Bell, 2009). 

Genom att själv berätta samt lyssna till andras berättelser kan en 

ökad förståelse skapas för hur de själva samt övriga 

familjemedlemmar uppfattar verkligheten, vilket ökar möjligheten för 

att människors erfarenheter och föreställningar blir synliga. 

Berättelser kan alltså öka förståelse för andra, men också för en själv 

(jfr Ricœur, 1992). Att få möjlighet att berätta om upplevelser och 

erfarenheter samt lyssna till andras kan leda till förändring (Wright & 

Bell, 2009).  

 

Salutogenes är en central del i familjeomvårdnaden. Ett salutogent 

förhållningssätt innebär att se hälsa som en helhet i balans, i ett 

kontinuum mellan hälsa och ohälsa. I det salutogena förhållningsättet 

lyfts familjens resurser och styrkor fram som fördel för familjens 

hälsa, istället för att fokusera på sjukdom och ohälsa. Resurserna kan 

användas av alla för att hantera svåra och krävande situationer i livet 

(Antonovsky, 1987). Familjens styrkor är interna tillgångar inom 

familjen, medan familjens resurser är externa tillgångar som 

exempelvis välfärdssystemen, vård, vänner och grannar. 

 

FamHC – hälsostödjande familjesamtal 

FamHC (Family Health Conversation) är ett exempel på en 

familjecentrerad omvårdnadsintervention och är den intervention 

som studerats i denna avhandling. Denna samtalsmodell för 

omvårdnad började utvecklades i Sverige i slutet av 1990-talet vid 
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dåvarande Kalmar högskola, numer Linnéuniversitetet, efter att ett 

antal forskare varit i Calgary, Kanada, och blivit inspirerade av deras 

arbete med familjer och introducerade familjefokuserad omvårdnad i 

undervisning och forskning (Saveman & Benzein, 2001). 

Utvecklingen har därefter fortsatt vid Linnéuniversitetet och Umeå 

universitet, med familjefokuserad undervisning och forskning kring 

familjer i olika kontexter.  

FamHC-interventionen har utvecklats (Benzein, Hagberg, & 

Saveman, 2008) med influenser från de kanadensiska modellerna, 

the Calgary Family Assessment Model (CFAM) och the Calgary 

Family Intervention Model (CFIM) (Wright & Leahey, 2009) samt 

the Illness Belief Model (Wright & Bell, 2009). Målsättningen med 

dessa hälsostödjande familjesamtal är ett ökat välbefinnande och 

förbättrad hälsa hos familjerna, genom att skapa en kontext för 

förändring hos både den enskilda familjemedlemmen och familjen 

som helhet.   

Det centrala i FamHC är förhållningssättet i samtalen, som har 

liknande utgångspunkt och bygger på samma grunder som det 

personcentrerade förhållningssättet (Ekman et al., 2011), med tillägg 

av ett systemiskt tänkande där alla ömsesidigt påverkar varandra i 

olika riktningar (Öquist, 2008). Att se den andre som en person, 

innebär också att kunna förstå den andres subjektiva värld – men för 

det krävs kunskap om personens livsberättelse (Kristensson-Uggla, 

2014). Att lyssna in varje familjemedlems upplevelse av livsvärlden 

(jfr Bengtsson, 1998; Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008) är 

utgångspunkten i FamHC, vilket är betydelsefullt för att identifiera 

familjens uppfattning och upplevelser av sina styrkor och resurser.  
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Det är genom interaktionen och kommunikationen i ett möte som en 

person kan få tillgång till andra människors upplevelse av livsvärlden. 

Mötet med den andra personen sker i FamHC jämlikt och utan 

inbördes hierarki. En grundförutsättning för att samtalen ska falla väl 

ut är lyssnandet, en relation med familjen som främjar berättelsen 

och en atmosfär där denna möjlighet ges. Dessutom ska 

familjemedlemmarna ges utrymme att reflektera över sin egen och de 

andra familjemedlemmarnas berättelse (Benzein, Hagberg, & 

Saveman, 2008; Östlund, Bäckström, Lindh, Sundin & Saveman, 

2015).  

 

Familjers upplevelser av familjecentrerade interventioner 

Studier visar att familjeinterventioner kan ha positiva fördelar för 

familjer. En översiktsstudie (review) av Östlund och Persson (2014) 

visar att familjecentrerade interventioner hade effekt på familjers 

hälsa, genom att förbättra familjens förståelse för varandra samt öka 

medvetenheten om familjens resurser och styrkor. Efter 

interventionerna kunde familjerna hantera sin situation bättre, 

eftersom de fick ökad medvetenhet om olika perspektiv och 

föreställningar inom familjen. De perspektiv som synliggjordes 

genom familjesamtalen ledde till alternativa sätt att tänka inom 

familjen och familjerna började bry sig mer om varandra, vilket ledde 

till en förbättrad familjefunktion. Interventionerna hade även effekt 

genom att öka det emotionella välbefinnandet och minska lidandet 

hos familjerna. Detta stöds även av flera studier i varierande kontext 

(Benzein & Saveman, 2008; Benzein, Olin, & Persson, 2015; Kamban 

& Svavarsdottir, 2013; Persson & Benzein, 2014; Sundin et al., 2015; 

Svavarsdottir, Sigurdardottir, & Tryggvadottir, 2014; West, Bell, 

Woodgate, & Moules, 2015; Östlund, Bäckström, Saveman, Lindh, & 

Sundin, 2016).  
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Sjuksköterskans upplevelser av familjecentrerade 

interventioner 

Sjuksköterskors föreställningar om familjen och vilja att bjuda in 

familjen i omvårdnaden, är av betydelse för hur villiga de är att också 

tänka på familjen, och inte enbart på patienten (Benzein, Johansson, 

Årestedt, Berg, & Saveman, 2008).  

 

Trots de svårigheter som sjuksköterskor kan uppleva i relationen med 

familjer, visade det sig att familjesamtal inom barnsjukvård och på en 

lungmedicinsk klinik förbättrade sjuksköterskornas förmåga att ta 

hand om hela familjen på ett mer personligt sätt än tidigare, liksom i 

att stödja familjemedlemmarna i deras situation (Leahey & 

Svavarsdottir, 2009). Sjuksköterskorna inom psykiatrin fick även de 

en mer positiv inställning till ett ömsesidigt förhållande till familjen, 

efter att ha deltagit i en familjecentrerad intervention (Simpson, 

Yeung, Kwan, & Wah, 2006). Andra studier inom medicin, kirurgi, 

hemsjukvård och rehabilitering för barn visar på liknande resultat 

som att sjuksköterskorna fick en bättre förståelse för hela familjens 

situation (Braun & Foster, 2011; LeGrow & Rossen, 2005) och blev 

mer positivt inställd till att arbeta med hela familjen– dock hade 

ledningens synsätt, på att inkludera hela familjen, betydelse för hur 

det gavs möjlighet att implementera en familjecentrerad vård (St 

John & Flowers, 2009). Studie av Sigurdardottir, Svavarsdottir och 

Juliusdottir (2015) inom obstetrik och gynekologi beskriver att 

sjuksköterskor med höga nivåer av stress och lite kontroll över sin 

arbetssituation, men som hade utbildat sig i familjecentrerad 

omvårdnad, upplevde signifikant högre nivå av stöd från sina kollegor 

och upplevde sin kompetens högre i arbetet med familjer. Detta ökade 

deras autonomi, vilket medförde minskad stress i arbetet.  
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Motiv för avhandlingen  

Ett relativt stort antal studier inom kommunal äldreomsorg beskriver 

patientperspektivet, närståendeperspektivet och vårdpersonalens 

perspektiv, men få studier beskriver familjeperspektivet. I dagens 

äldreomsorg beaktas inte hela familjen som en enhet i vården, utan 

det är vårdtagaren som är i fokus. Forskning om familjecentrerade 

interventioner är fortfarande begränsad, särskilt i en situation där en 

familjemedlem är boende vid ett särskilt boende. Ett antal studier 

beskriver denna typ av intervention i andra kontexter, men den är 

inte genomförd och utvärderad vid särskilda boenden för äldre. 

Resultaten från ovan nämnda studier pekar på positiva resultat av att 

utöka fokus i vården till att stödja familjer som lever med sjukdom 

och ohälsa samt att innefatta hela familjen som en enhet.  

 

Det finns ett behov av att utvärdera interventioner som stödjer 

familjen som ett system, för att förbättra hälsa och välbefinnande hos 

familjen samt stärka evidensen för denna typ av interventioner. 

Familjecentrerade omvårdnadshandlingar kan möjliggöra för 

sjuksköterskor att arbeta med familjer på ett mer stödjande och 

målinriktat sätt, genom och att betrakta familjen som ett system som 

ömsesidigt påverkar varandra. 
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Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ur familje- och 

sjuksköterskeperspektiv studera upplevelser, responser och effekter 

av sjuksköterskeledda hälsostödjande familjesamtal med närstående, 

som har en familjemedlem boende på ett särskilt boende för äldre. 

 

Delstudiernas syften 

Delstudie I: Att en månad efter interventionen belysa närståendes 

upplevelser av att ha deltagit i FamHC, när en sjuk, äldre 

familjemedlem bor på ett särskilt boende för äldre.  

 

Delstudie II: Att sex månader efter interventionen belysa närståendes 

upplevelser av att ha deltagit i FamHC, när en sjuk, äldre 

familjemedlem bor på ett särskilt boende för äldre. 

 

Delstudie III: Att sex månader efter interventionen utvärdera 

responser på och effekterna av FamHC för familjer som har en sjuk, 

äldre familjemedlem som bor på ett särskilt boende för äldre.  

 

Delstudie IV: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att genomföra 

FamHC med närstående till en sjuk, äldre personer som bor på 

särskilt boende för äldre. 
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Metod  

Design & procedur 

I avhandlingen tillämpas både kvalitativ och mixad metod. Delstudie 

I, II och IV har en kvalitativ ansats och delstudie III har en mixad 

metodansats, bestående av både kvalitativ och kvantitativ data.  

Författarens roll har varit att, tillsammans med övriga deltagande 

forskare, från start delta i projektplanering, studiedesign, utbildning 

av deltagande sjuksköterskor för interventionens genomförande samt 

genomförande av interventionen, inklusive datainsamling och 

dataanalys. 

En översikt av design, datainsamling, deltagare och dataanalys 

presenteras i tabell 1. 
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Urval & deltagare 

Insamling av data genomfördes bland närstående till personer boende 

på tre kommunala, särskilda boenden i norra Sverige samt 

sjuksköterskor verksamma i kommunens särskilda boende. Tolv 

familjer, 24 närstående, deltog i interventionen med de 

hälsostödjande familjesamtalen. Två familjer, med en person i 

vardera familj, tackade nej till att delta i utvärderingen av 

interventionen, på grund av sjukdom och tidsbrist. I utvärderingen av 

FamHC deltog tio familjer, totalt 22 familjemedlemmar. En översikt 

av de deltagande familjerna och de boende presenteras i tabell 2. 

 

 

Urvalet av familjerna gjordes av enhetschefen på de särskilda 

boendena tillsammans med den deltagande sjuksköterskan på 

respektive boende och den deltagande forskaren, Totalt rekryterades 

fyra familjer från varje boende. Den familjemedlem som kontaktades 
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och tillfrågades om att delta i FamHC-interventionen var den som 

stod uppsatt som närmast anhörig i den boendes kontaktbok. Den 

personen kontaktade och tillfrågade därefter övriga 

familjemedlemmar om deras intresse att delta. 

 

De äldre, sjuka personer som bodde i de särskilda boendena benämns 

boenden i denna avhandling (jfr Socialstyrelsen, 2008). 

Familjemedlemmar är de personer som den boende eller de närmsta 

anhöriga ansåg vara betydelsefulla för familjen. Såväl boenden som 

inkluderade familjemedlemmar fick muntlig och skriftlig information 

om samtalen samt om studien. Familjemedlemmarna, men inte den 

boende, fick ett svarsformulär där att skriftligt godkänna sitt 

deltagande i studien.  

 

De boende deltog inte i FamHC på grund av deras hälsotillstånd. 

Denna intervention skiljer sig därmed från vissa andra 

familjecentrerade interventioner genom att de boende inte deltog 

fysiskt i samtalen, men samtalen handlade i huvudsak om hur 

familjen som ett system, är påverkade och hanterar situationen när en 

familjemedlem, den boende, är sjuk och har behov av att bo på ett 

särskilt boende.  

 

Tre sjuksköterskor deltog i genomförandet samt utvärdering av 

interventionen. De var alla verksamma på de särskilda boenden där 

interventionen genomfördes. Inklusionskriterierna för dessa var att 

de skulle ha arbetat som sjuksköterska två år eller längre, inom 

kommunal äldreomsorg. Urvalet innebar att det gick ut en 

intresseförfrågan till alla kommunens sjuksköterskor om att delta i 

interventionen, som därefter fick anmäla intresse till sin chef. Fem 

sjuksköterskor anmälde intresse, tre sjuksköterskor inkluderades i 
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studien som omfattade både interventionen med FamHC samt 

uppföljning och utvärdering. De var alla kvinnor i åldrarna 41–51 år 

och hade arbetat som sjuksköterskor 5–15 år inom kommunal 

äldreomsorg. 

 

Interventionen hälsostödjande familjesamtal 

Innan FamHC-interventionen startade deltog de tre, utvalda 

sjuksköterskorna i en utbildning om hälsostödjande familjesamtal, 

som genomfördes av forskare från forskargruppen. Utbildningen 

innehöll teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, 

som system-, kommunikations- och reflektionsteori samt träning i att 

genomföra hälsostödjande samtal. Utbildningen var en anpassad 

version av den utbildning som genomförs vid universitetet (Lindh et 

al., 2013). 

FamHC-interventionen bestod av en serie med tre hälsostödjande 

samtal (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2008; Östlund et al., 2015) 

som genomfördes med närstående till en äldre person boende på 

särskilt boende. Varje samtal varade i 45–60 minuter och 

genomfördes med cirka två veckors mellanrum. Samtalen 

genomfördes i par, med en sjuksköterska från forskargruppen och 

den utvalda sjuksköterskan från det särskilda boendet. En av dem tog 

det huvudsakliga ansvaret för samtalets genomförande, medan den 

andra följde samtalet och gav reflektioner samt gjorde en avslutande 

summering och reflektion i slutet. Det fanns dock flexibilitet i 

rollfördelningen under samtalen.  

 

De tre samtalen hade olika fokus. Vid det första samtalet reflekterade 

sjuksköterskorna tillsammans med de närstående över deras 

förväntningar på samtalen. Samtalet inleddes med att samtalsledaren 
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berättade om syftet och ramarna för samtalen. Därefter inbjöds varje 

familjemedlem att berätta hur denne upplevde sin situation. Genom 

att alla fick berätta om sin upplevelse av situationen skapades en 

möjlighet för samtliga familjemedlemmar att få lyssna till varandras 

upplevelse av den gemensamma situationen. Samtalsledaren 

utforskade familjestrukturen genom att be familjen berätta vilka som 

ingick i familjen och familjens sociala nätverk. Därefter prioriterade 

samtalsledaren, tillsammans med familjen, vad som var störst behov 

att prata om. 

 

Det andra samtalet startade med reflektion kring och fördjupning av 

det första samtalet, med fokus på familjens eventuella svårigheter och 

lidande. Avsikt var att familjen skulle utforska problematiken på ett 

djupare plan. Dessa frågor kunde göra att hindrande föreställningar 

blev synliga och kunde utmanas med hjälp av reflektion – med målet 

att alternativa eller underlättande föreställningar utvecklades och en 

förändringsprocess inom familjen kunde uppstå. Alla 

familjemedlemmar blev inbjudna att berätta om och reflektera över 

de svårigheter och eventuella lidande som de upplevde i förhållande 

till att en familjemedlem bor vid särskilt boende för äldre som kom 

fram i det första samtalet.  

 

I det tredje samtalet fokuserades på familjens styrkor och resurser 

samt framtiden, liksom hur detta kunde vara till hjälp för familjerna i 

den förändringsprocess som de genomgick genom att hitta verktyg 

och strategier för att minska lidande och öka välbefinnandet. 

Samtalen var tänkta att identifiera och frigöra resurser inom och 

utanför familjen. 
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För att utforska problematiken och synliggöra föreställningar inom 

familjen ställde samtalsledaren reflekterande-, cirkulära, skillnads 

och lagom annorlunda frågor under hela samtalsserien. De 

reflekterande frågorna hade till syfte att synliggöra 

familjmedlemmarnas föreställningar. Cirkulära frågor är menat att 

skapa förutsättningar för förändring och börjar ofta med Hur? Var? 

Om? Skillnadsfrågor efterfrågar skillnader i familjens föreställningar 

för att kunna se alternativa lösningar på problemet. Lagom 

annorlunda frågor ska inte vara för lika de föreställningar som 

familjerna redan har om sina problem, men inte heller för olika, med 

syfte att göra familjerna medvetna om sina tankar och föreställningar 

samt öppna upp för nya tankebanor. Andra frågor som ställdes var 

beteende-effekt frågor, framtidsfrågor och triadfrågor (jfr Östlund et 

al., 2015).  

 

Relationen mellan sjuksköterskorna och familjen strävade mot att 

vara icke-hierarkisk, vilket betyder att sjuksköterskorna inte agerade 

som experter som har ett facit eller en lösning på familjens problem.  

Genom hela samtalsserien gav de samtalsledande sjuksköterskorna 

också bekräftelse och lyfte fram familjernas styrkor och resurser. 

Samtalen hade ett lugnt tempo med inslag av medvetna pauser för att 

både familjen och sjuksköterskorna skulle få tid att reflektera över det 

som sagts. I slutet av varje samtal ställdes frågan om familjen var 

intresserade av att höra sjuksköterskornas reflektion av vad som sagts 

under samtalen. Alla familjer svarade ja vid alla de tre samtalen.  

 

Sjuksköterskornas reflektioner kan delas in i tre delar. Först en 

kortare reflektion under samtalen, därefter en längre reflektion i 

slutet på varje samtal och slutligen inbjöd sjuksköterskorna de 

närstående att reflektera över deras givna reflektioner.   
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Inom två veckor efter sista samtalet skickades ett avslutande brev 

hem till alla familjemedlemmarna (jfr Bell, Moules, Wright, 2009) 

där sjuksköterskorna tillsammans med en forskare från 

forskargruppen skrivit ner sina reflektioner kring samtalet. Breven 

bestod av sjuksköterskornas reflektioner samt en summering av vad 

som sagts i samtalen. Breven skulle väcka igenkännanden hos 

familjerna men också vara utmanande och engagerande. Breven 

bekräftade också familjens lidande samt belyste styrkor och resurser. 

Breven skickades hem till varje familjemedlem. De avslutande breven 

var strukturerad i sin utformning och hade till syfte att skapa en 

möjlighet för vidare reflektion för familjen.  

 

Datainsamlingsmetoder 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade gruppintervjuer med varje familj genomfördes 

(Eggenberger & Nelms, 2007) en månad (I) samt sex månader efter 

interventionen avslutats (II, III). I två familjer var det enbart en 

familjemedlem som deltog och då skedde datainsamlingen genom 

individuella intervjuer.  

 

Vid samtliga intervjuer med familjerna användes samma 

intervjuguide, som bestod av öppna frågor för att bjuda in 

familjemedlemmarna att fritt berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser av att delta i FamHC. Frågor var: 1) Skulle du vilja berätta 

hur du upplevde de tre hälsostödjande samtalen?, 2) Kan du berätta 

om och i så fall på vilket sätt du upplevt att samtalen varit till hjälp för 

er i din familj? och 3) Kan du berätta om och i så fall på vilket sätt 

samtalen bidragit till någon förändring i er familj? Uppföljningsfrågor 
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som vem?, när?, vad menar du?, kan du berätta mer?, ställdes för att 

uppmuntra till en rikare och mer detaljerad berättelse.  

 

Varje intervju varade mellan 45–60 minuter, spelades in digitalt och 

transkriberades ordagrant. Intervjuerna utfördes av en forskare som 

inte deltagit i familjesamtalen. 

Semistrukturerade individuella intervjuer med varje sjuksköterska 

genomfördes en månad efter att interventionen var avslutad (IV). En 

intervjuguide med öppna frågor användes för att bjuda in 

sjuksköterskan att fritt berätta om sina erfarenheter och upplevelser 

av att delta i FamHC. Exempel på frågor var: 1) Skulle du vilja berätta 

hur du upplevde de tre hälsostödjande samtalen?, 2) Kan du berätta 

om och i så fall på vilket sätt du upplevt att samtalen har påverkat ditt 

arbete med familjerna inklusive den boende? Och 3) Kan du berätta 

om och i så fall på vilket sätt samtalen bidragit till någon förändring i 

din relation till familjerna inklusive den boende? Uppföljningsfrågor 

som, vem?, när?, vad menar du?, kan du berätta mer?, ställdes för att 

uppmuntra till en rikare och mera detaljerade berättelse. Intervjuerna 

utfördes av en forskare som inte ingick i forskargruppen. Varje 

intervju varade cirka 60 minuter, spelades in digitalt och 

transkriberades ordagrant. 

 
Dagboksanteckningar 

Sjuksköterskorna skrev även dagboksanteckningar direkt efter varje 

samtal med varje familj (n=36), för att fånga sina omedelbara tankar 

och reflektioner kring samtalen de precis genomfört (IV). Syftet var 

både att få sjuksköterskornas direkta upplevelse av samtalen och att 

dagboksanteckningar kan ge tillgång till tolkningar av situationen av 

att genomföra FamHC (Alaszewski, 2006; Thomas, 2015).  
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Instrument  

Kvantitativ data till delstudie III samlades in med två instrument 

validerade för svenska förhållanden, The Swedish Health-Related 

Quality of Life Survey (SWED-QUAL) som är ett svenskt generiskt 

instrument anpassat från mätningar utifrån den amerikanska studien 

”the Medical Outcome Study” som skattar hälsorelaterad livskvalitet 

hos friska personer (Stewart, Ware, Sherbourne, & Wella, 1992; 

Brorsson, Ifver, & Hays, 1993) samt Family Hardiness Index (FHI) 

som mäter individens uppfattning av den generella atmosfären för 

social interaktion i familjen (McCubbin, McCubbin & Thompson, 

1986). Varje familjemedlem besvarade instrumenten före 

interventionen startade (baseline), samt en respektive sex månader 

efter att interventionen avslutats, för att mäta möjliga förändringar 

efter interventionen.  

 

Instrumentet SWED-QUAL består av 61 frågor som ingår i 11 

delskalor, vilka mäter funktion och välbefinnande i aspekter av fysik-, 

mental-, social- och generell hälsa. Frågorna besvaras på Likert-skala 

som varierar mellan fyra och fem svarsalternativ. Svaren 

transformeras till en skala 0–100, där högre poäng reflekterar bättre 

funktion och välbefinnande. Poängen räknas på skalor och enstaka 

frågor. Tillfredsställande intern konsistens i form av Cronbach’s α, 

där alla 11 delskalor låg över 0,78, har tidigare rapporterats (Brorsson 

et al., 1993).  

Instrumentet FHI finns i två versioner. I denna avhandling användes 

versionen med 20 frågor, som bildar tre delskalor (commitment, 

challange, & control). Svarsalternativen är en fyrgradig Likert-skala 

graderad 0–3 där 0 är ”Instämmer inte alls” och 3 är ”Instämmer 

helt”. Totalpoängen kan beräknas och ligger mellan 0 och 60, där 
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högre poäng reflekterar högre ”familjehärdighet” (McCubbin et al., 

1986). Instrumentet har översatts och validerats till svenska 

förhållanden av en grupp erfarna forskare inom familjefokuserad 

omvårdnad. Instrumentet visade tillfredställande psykometriska 

egenskaper, och intern konsistens för totalskalan (α=0,86) (Persson, 

Benzein, & Årestedt, 2016). 

 

Analys av data 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

För att belysa familjernas och sjuksköterskornas upplevelser och 

erfarenheter, användes kvalitativ induktiv innehållsanalys i delstudie 

I–IV (Elo & Kyngäs, 2008). Metoden syftar till att tillhandahålla 

kunskap, ge nya insikter, beskriva skillnader och likheter i data som 

insamlats samt analysera text på ett systematiskt sätt (Krippendorff, 

2004). Analyserna av data var inte en linjär process, utan en tolkande 

process med kodning och kategorisering av data.  

 

Resultaten har presenterats i kategorier och teman. Teman kan ses 

som en ”röd tråd” som genomsyrar alla koder och kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analyserna av data i alla studier 

skedde i flera steg. I alla intervjuer transkriberades all text ordagrant. 

Sedan lästes utskrifterna igenom och verifierades mot de inspelade 

filerna (I–IV) och därefter lästes alla intervjuer igenom flera gånger 

för att få en första uppfattning av innehållet (Sandelowski, 1995).  

 

För analysen av delstudie I lästes texterna igenom igen och två 

domäner blev synliga, texten sorterades därefter in under dessa två 

domäner (Elo & Kyngäs, 2008). Efter genom läsning av all text (I–IV) 

delades texten in i meningsenheter och ord, som innehöll delar som 
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var relaterade till varandra genom sitt innehåll. Därefter 

kondenserades meningsenheterna, alltså förkortades utan att förlora 

sitt innehåll, innan de abstraherades och kodades. Koderna jämfördes 

och sorterades och de som var relaterade till varandra formulerades 

först till subkategorier, sedan till kategorier (I-IV) och slutligen till 

teman i delstudie II och IV, på olika abstraktionsnivåer. Dagböckerna 

och intervjuerna i delstudie IV analyserades var för sig, vilket därefter 

resulterade i ett gemensamt tema. 

 

Statistisk analys 

För att studera förändring över tid (III) i data insamlat med SWED-

QUAL och FHI från baslinjemätning till sex månaders uppföljning 

användes parat t-test. Ett p-värde på ≤0.05 ansågs vara statistiskt 

signifikant. Cohen’s adjusted d användes för att beräkna effektstorlek, 

som är en metod för att fastställa kliniskt signifikans, alltså en 

skillnad som är tillräckligt stor för att ha inverkan på en persons hälsa 

(Wyrwich et al., 2005). Enligt Cohen (1988) är riktmärken för effekt 

storlek 0,2 för liten, 0,5 för mellan, 0ch 0,8 för stor effektstorlek. Ett 

värde >0,25 anses vara kliniskt signifikant (Wolf, 1986). Samtliga 

dataanalyser i delstudie III är genomförda i Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, version 22.0, Chicago, IL, USA). 

 

Mixad metod analys 

I delstudie III användes mixad metod för att ge en djupare förståelse 

hur interventionen föll ut (Borglin, 2015). Kvalitativa data från 

intervjuer genomförda sex månader efter att interventionen avslutats 

samt kvantitativa data från instrumenten SWED-QUAL och FHI 

insamlade vid samma tidpunkt analyserades parallellt. Dessa två 

empiriska resultat integrerades med varandra och det teoretiska 

antagande för interventionen.  
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Mixad metod är lämplig att använda när komplexa fenomen eller 

interventioner ska studeras. Som metod för integreringen användes 

triangulering som en metodologisk metafor (Östlund, Kidd, 

Wengström, & Rowa-Dewar, 2011; Erzberger & Kelle, 2010). 

 

 

 

 

Figur 1. Illustrerar triangulering som en metodologisk metafor 

 

Denna metodologiska metafor länkar ihop teoretiska antaganden med 

studiens empiriska fynd. Triangelns sidor representerar relationen 

mellan de kvalitativa respektive kvantitativa empiriska fynden samt 

det teoretiska antagandet.  

 

Utfallet av triangulering kan vara konvergent där resultaten från 

kvantitativa och kvalitativa data leder till samma slutsats, 
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komplementärt där de kvantitativa och kvalitativa resultaten 

kompletterar varandra, eller divergent där kvantitativa och kvalitativa 

data visar olika eller motsägelsefulla resultat (Östlund et al., 2011).  

 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå 

(Dnr:2011-335-31M). Verksamhetschef och kommunens 

avdelningschef (den som är övergripande ansvarig för kommunens 

alla särskilda boenden) har också gett sina medgivanden till att 

genomföra studien.  

 

Studierna baseras på frivilligt deltagande och vid samtliga studier 

inhämtades skriftligt informerat samtycke. I samtycket framgick 

studiens syfte, att deltagande var frivilligt, möjligheten att avbryta 

deltagande utan motivering och att all data behandlas konfidentiellt.  

 

Varje deltagande närstående och sjuksköterska informerades flera 

gånger om att deltagandet var helt frivilligt och att denne kunde 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång, både 

under samtalen och under de uppföljande intervjuerna.  

 

Det framhölls också att studien var helt frikopplad från den boendes 

vård. Eftersom det fanns en risk för att etiskt svåra situationer och 

problem skulle komma upp i samtalen och intervjuerna var detta 

viktigt för att familjerna skulle kunna känna sig trygga och våga 

berätta – utan rädsla för att det skulle komma att påverka vården av 

deras sjuka familjemedlem. Vid studier med personer boende på ett 

särskilt boende och deras närstående är det viktigt att ta hänsyn till 
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deras autonomi, eftersom dessa personer befinner sig i en sårbar 

beroendesituation och emotionellt påfrestande situation. 

 

Intervjuerna kan vara påfrestande när det handlar om känsliga 

ämnen, även enkäter kan skapa obehag och väcka svåra känslor hos 

deltagarna. Därför hade forskarna avsatt extra tid vid varje tillfälle för 

att finnas som stöd om det behövdes och fanns som stöd när 

enkäterna skulle besvaras. 

 

Intervjuerna med både familjerna och sjuksköterskorna utfördes av 

en forskare som inte hade varit involverad i familjesamtalen, för att 

familjerna skulle kunna uttrycka hur de upplevde FamHC utan att 

behöva ta hänsyn till den som utförde samtalen.  

 

Vid en intervjusituation är det viktigt att den som intervjuar är lyhörd 

för hur långt de kan gå i sina frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

finns alltid en risk för att den som blir intervjuad berättar saker som 

den senare ångrar, vilket är viktigt att vara medveten om som 

forskare (Haahr, Norlyk, & Hall, 2014). Under FamHC-

interventionen var flera närstående påverkade av de känslor som kom 

fram under samtalets gång. Forskaren hade därför avsatt gott om tid 

efter samtalen för att kunna stanna kvar en längre stund om de 

närstående ville prata mer efter att samtalen var avslutade. De 

närstående hade även möjlighet att kontakta forskaren efter 

interventionens slut. Ingen av de deltagande familjerna eller 

sjuksköterskorna tog kontakt efter intervjuerna eller samtalen.  

Deltagarna i studien gavs konfidentialitet där personuppgifter och 

data förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av dem (VR, 1990). 

Insamlad data har förvarats och hanterats på ett sådant sätt att enbart 
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behöriga personer har haft tillgång till den. Vid presentationer av 

studiens resultat har hänsyn tagits till detta, så att data inte kan 

härledas till någon enskild person. Data som insamlats under studien 

har enbart använts för forskningsändamål (VR, 1990) och för att 

besvara de forskningsfrågor deltagarna har samtyckt till. 

 



 

35 

Resultat 

Delstudie I 

Resultatet en månad efter interventionen visar att kraven som de 

närstående ställde på sig själva, upplevdes lindrade genom att de 

hade börjat reflektera över sin situation och de hade börjat betrakta 

sin situation ur en annan synvinkel. Stressen som de närstående 

upplevde dämpades genom att de lät kraven och pressen som de lade 

på sig själv att minska och accepterade att de som familj gjorde allt de 

kunde för sin sjuke familjemedlem. De närstående beskrev att de gav 

sig själva tillåtelse att tänka mer på sig själva, för att må bra.   

Bekräftelsen och det upplevda genuina intresset från sjuksköterskan 

gjorde att de närstående fick modet att våga berätta om sin situation. 

De upplevde det som befriande att få sätta ord på sina känslor och 

tankar under samtalen samt att få uttrycka sina känslor utan att 

riskera att det skulle upplevas som klagomål av personalen. Deras 

dåliga samvete gentemot sin sjuka familjemedlem hade därmed 

minskat och genom att delta i FamHC upplevde de att bördan på 

deras axlar lättats.  

När de närstående fick lyssna på andra familjemedlemmars 

berättelser upplevde de att det gav dem styrka och en bättre förståelse 

för egna och varandras föreställningar. Insikten om de andras 

situation inom familjen förbättrade kommunikation och relation efter 

interventionen. De upplevde även att det var positivt att få stöd och 

guidning av någon utanför familjen, där de upplevde att 

sjuksköterskan kunde se deras situation från en annan sida, vilket 

gjorde att de närstående blev medvetna om sina föreställningar.  
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De närstående upplevde att det blev lättare att prata och samarbeta 

med sjuksköterskan efter FamHC, eftersom relationen med 

sjuksköterskan förbättrats. De upplevde även att relationen och 

kommunikationen med övrig personal förbättrades efter samtalen.  

Under samtalen framkom en önskan om att samtalen även borde ha 

kommit tidigare i sjukdomsprocessen, redan när deras sjuka 

familjemedlem bodde kvar i det egna hemmet. 

 

Delstudie II 

Resultatet visar att sex månader efter deltagande i FamHC hade 

hälsoprocessen fortsatt. De närstående angav att samtalen hade 

bidragit till att de hade blivit synliggjorda, stärkta och bekräftade som 

dugliga familjemedlemmar, vilket upplevdes som tröst. Genom att 

delta i samtalen kunde de närstående ”lyfta på locket” och även efter 

FamHC fortsätta att prata om sådant som upplevdes svårt, vilket 

medförde att hindrande föreställningar synliggjordes och istället 

påbörjades ett skift mot underlättande förställningar inom familjen. 

De hälsostödjande samtalen upplevdes ha belyst de närståendes 

problem på ett nytt sätt genom att hela familjen fick möjlighet att 

framföra sina åsikter om hur de upplevde sin situation.  

 

De närstående hade upplevt en förtroendefull relation med 

sjuksköterskan eftersom denne verkligen lyssnade och de närstående 

upplevde att det var ett äkta och genuint möte. När sjuksköterskan 

lyssnade uppmärksamt kunde de närståendes lidande förmedlas och 

synliggöras. Genom att relationen och atmosfären i samtalen var 

tillitsfullt kunde de närstående dela sitt lidande med varandra och 

med sjuksköterskan. Familjerna kunde nu sex månader efter FamHC 

se de egna problemen och lidandet ur en ny vinkel, som gjorde deras 
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situation mera hanterbar trots alla svårigheter vilket underlättade för 

de närstående att utarbeta en gemensam familjestrategi för att möta 

svårigheterna på ett bra sätt tillsammans i framtiden.  

 

Delstudie III  

Resultatet visar att sex månader efter FamHC-interventionen hade 

familjens kontroll över sin situation förbättrats.  

 

Resultatet visar vidare en stärkt familjesammanhållning, eftersom 

deltagarna kunde lyfta problemen från en individuell- till en 

familjenivå. Genom att dela med sig av sina känslor av sorg och 

lidande till de andra familjemedlemmarna fick de bättre förståelse för 

varandra. FamHC hade gjorde att familjerna sex månader efter 

FamHC kunde förlika sig med sin situation på ett bättre sätt och ta 

hjälp av varandra samt att familjen börjat arbeta mot gemensamma 

mål, som en familj. De närstående beskriver att de hade börjat se sina 

problem från ett annat perspektiv, vilket gjorde att de kunde tänka på 

ett nytt och annorlunda sätt, vilket medförde att de kunde hantera sin 

situation bättre. De närståendes emotionella välbefinnande, hälsa och 

familjefunktion hade förbättrats efter att de hade deltagit i FamHC-

interventionen.  

 

Delstudie IV 

Resultatet visar att en månad efter interventionen upplevde 

sjuksköterskorna FamHC som ett bra verktyg för dem, i arbete med 

familjen samt att relationen mellan dem och familjerna hade 

förbättrats.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de verkligen lyssnade på vad de 

närstående sa, utan att avbryta och komma med råd. Den 
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mikrotystnad som medvetet skapades i samtalen gjorde att både 

sjuksköterskan och de närstående fick möjlighet att reflektera över 

vad som verkligen blev sagt i samtalen. Sjuksköterskorna upplevde att 

samtalen skapade ett äkta möte som förändrade deras syn på 

familjerna och att de förstod de närstående bättre efter samtalen.  

 

Även sjuksköterskornas föreställningar blev synliga i samtalen. Efter 

samtalen upplevde sjuksköterskorna att de närstående blivit mer av 

en resurs, än något som var besvärande att möta, liksom att det gick 

lättare att prata med familjerna om svåra situationer eller känsliga 

ämnen efter interventionen och därmed förbättrades 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och de närstående efter 

samtalen. 
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Diskussion 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ur ett familje- och 

sjuksköterskeperspektiv studera upplevelser, responser och effekter 

av sjuksköterskeledda hälsostödjande familjesamtal med närstående 

som har en familjemedlem boende på ett särskilt boende för äldre. 

Huvudresultatet i denna avhandling visar att familjesamtalen hade 

förbättrat familjemedlemmarnas förståelse för varandra samt ökat 

deras tillförsikt och förmåga att leva med och hantera sin situation.  

Familjemedlemmarna upplevde sig tröstade genom deltagandet i 

FamHC.  

 

En månad efter familjesamtalen kunde de närstående kommunicera 

och samarbeta bättre med varandra samt hade börjat släppa det 

dåliga samvete som de plågats av. Genom att bli synliggjorda och 

lyssnade på av både sjuksköterskorna och de andra 

familjemedlemmarna blev atmosfären i samtalen tillåtande så att de 

närstående vågade öppna sig och ge uttryck för sina känslor av sorg 

och lidande och berätta sin berättelse. De närstående kom att se sina 

problem på ett annat sätt än tidigare samt blev medveten om sina och 

varandras känslor och föreställningar. De upplevde att de fick 

bekräftelse på att de gjorde så gott de kunde för sin sjuka 

familjemedlem, vilket lättade deras dåliga samvete. De upplevde att 

de blev mer omtänksamma och stödjande mot varandra och att 

familjen började sträva mot gemensamma mål (I).  

 

Sex månader efter att ha deltagit i familjesamtalen kunde de 

närstående se sin situation ur ett nytt perspektiv. De hade påbörjat en 

omvärderingsprocess, utmanat och skiftat sina föreställningar som 

blivit mera underlättande, vilket startat en positiv hälsospiral i 
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familjen. Det utgjordes av en process där de närstående hade börjat 

förlika sig med sin nya situation, eftersom de hade upplevt sig 

förstådda, sedda och bekräftade, vilket medförde att de upplevde sig 

tröstade (II). Skiftet av perspektiv på situationen gav en känsla av 

emotionellt välbefinnande för de närstående och familjen som helhet 

(III).  

 

Sjuksköterskorna var förvånade över vad samtalen skapade och 

upplevde dem som ett naturligt verktyg att använda i arbetet med 

familjer (IV).  

 

För att fördjupa förståelsen av resultaten i denna avhandling kommer 

resultaten att diskuteras utifrån en tröstmodell utvecklad av Norberg, 

Bergsten, & Lundman (2001). Modellen beskriver aspekterna; att bli 

redo för tröst, gemenskap, dialog och att skifta perspektiv. 

Delstudiernas resultat reflekteras över nedan i förhållande till dessa 

aspekter.   

 

Att bli redo för tröst 

Att bli redo för tröst innebär att både den som förmedlar tröst och 

den som lider måste vara ”tröstfärdig”. Både de som erbjuder och de 

som behöver tröstas måste vara redo för tröst för att kunna ge 

respektive ta emot tröst, genom att vara närvarande, öppna och 

tillgängliga (Norberg et al., 2001).  

Sjuksköterskorna var viktiga för familjerna genom att de var 

närvarande och tillgängliga för att de närstående skulle bli redo att 

motta tröst. Familjerna upplevde att det gavs tid och rum för att få 

prata om det som de upplevde som viktigt (I). Norberg et al., (2001) 

menar att en del i att skapa tröst är att skapa de fysiska 
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förutsättningarna för att kunna mötas, som att ge den som lider tid, 

utrymme och visa att jag finns här för dig.  

Denna atmosfär som gör att någon kan bli tröstfärdig samt 

samtalsklimatet upplevdes som gynnsamt av familjerna. De upplevde 

att sjuksköterskorna verkligen var intresserade av att lyssnade på vad 

de närstående berättade och bekräftade dem genom att se familjen, 

lyssna på dem och stödja dem (I). Norberg et al., (2001) menar att 

personer som ger tröst blir redo att ge tröst genom att ha en vilja att 

se och lyssna på den person som lider, utan att döma. Familjerna 

upplevde att det var sjuksköterskorna som skapade situationen så att 

det blev en bra interaktion i samtalen med familjen. De lyssnade 

uppmärksamt och visade ett genuint intresse för familjens lidande 

och problem (II). Sjuksköterskorna beskriver att de verkligen 

lyssnade på vad de närstående berättade. Att de var tysta för att 

lyssna uppmärksamt så var och en fick berätta om sin situation, utan 

att vara dömande eller inta någon expertroll (IV).  

Familjerna upplevde att det var befriande att få dela sina känslor av 

sorg, lidande och sin känsla av dåligt samvete (I–II). Att få prata om 

de svårhanterliga känslor som uppstår när en familjemedlem är sjuk 

var värdefullt, liksom att få verbalisera och släppa ut alla uppdämda 

känslor (I) i en atmosfär som tillät dem att vara ledsen, gråta och 

sörja (II). Norberg et al., (2001) menar att en lidande personen blir 

tröstfärdig genom att få uttrycka sin smärta, sorg, ilska och sårbarhet.  

De närstående upplevde en känsla av lättnad efter att ha deltagit i 

samtalen, eftersom de fick möjlighet att dela sina känslor utan att bli 

avbrutna och inte längre var ensamma i sin sorg (I-III). 

Sjuksköterskorna beskriver att alla familjemedlemmar fick möjlighet 

att berätta sin berättelse och hade möjlighet att lyssna på varandras 
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(IV). Norberg et al., (2001) menar att den som förmedlar tröst bör ge 

utrymme för den lidande personen att berätta samt låta den som 

sörjer och behöver tröst få veta att den inte är ensam i sin sorg. I 

samtalen kom familjernas förväntningar och behov fram genom att de 

närstående ömsesidigt inverkade på varandra (IV).  

 

Att vara i gemenskap 

Att var i djup gemenskap innebär en samhörighet och att dela en 

stark upplevelse. När relationen är öppen, närvarande och tillgänglig 

skapas tillit. Det är först när tillit och trygghet skapas i relationen som 

det blir möjligt att öppna sig genom att berätta om sitt lidande och 

sina problem (Norberg et al., 2001).  

 

Genom FamHC skapades ett genuint och äkta möte mellan respektive 

familj och sjuksköterskan, samt inom familjen (I-V). Genom 

ömsesidighet och den tillitsfulla miljön kunde samtalen ske i djup 

gemenskap mellan familjemedlemmarna och sjuksköterskorna. 

Familjerna upplever att FamHC gav dem mod att öppna sig (III). I 

samtalen kunde de dela sitt lidande eftersom relationen med 

sjuksköterskorna var trygg och tillitsfull (I-II).  

 

Familjerna beskriver att det i början av samtalsserien var svårt och 

påfrestande att lämna ut sina känslor (I), men att samtalen inom 

familjerna blev ärligare och djupare efter att ha deltagit i samtalen 

(III). Genom den tillitsfulla atmosfären som skapades i samtalen av 

sjuksköterskorna (I) kunde det öppna sig för djupare samtal där 

familjerna berättade sådant som var nytt för sjuksköterskorna (IV). 

Genom att dela med sig av sina problem och sorger stärktes 

relationerna och gemenskapen inom familjen så att 
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familjemedlemmarna kom närmare varandra och kunde dela såväl 

ansvaret (III) som lidandet mellan varandra (II).  

 

Norberg et al. (2001) menar att delat lidande även kan vara att i korta 

stunder vara i en djup gemenskap och närhet där ord inte behöver 

vara det viktigaste – Communion is beyond words (Norberg et al., 

2001, sid. 548). Detta skapar möjlighet för både den som ger och den 

som får tröst att se och finna förtröstan i varandra (Norberg et al., 

2001). Att sjuksköterskorna var tysta, närvarande och verkligen 

lyssnade öppnade för gemenskap och förståelse vilket upplevdes 

värdefullt både av familjerna (I-II) och sjuksköterskorna (IV). Det 

skapades en ömsesidighet inom familjen (I–III).  

 

Dialog 

Den tröstande dialogen har sin grund i en djup gemenskap och kan 

även ske under tystnad. Det är i dialogen som den lidande får 

utrymme att dela sitt lidande (Norberg et al., 2001).  

 

Genom den gemenskap som skapades i FamHC öppnades det för en 

dialog mellan de närstående så att de svårigheter och problem som 

familjen upplevde kunde komma upp till ytan (I-III). 

Sjuksköterskorna insåg att en viktig del av dialogen var att var tyst 

och aktivt lyssna på de närstående (IV). För familjerna var det 

betydelsefullt att sjuksköterskorna lyssnade aktivt och lät dem berätta 

och reflektera över sin situation (I). Sjuksköterskorna upplevde att 

tystnaden blev ett redskap i samtalet med familjerna (IV). Genom 

dialogen i FamHC gavs utrymme för reflektion hos familjerna. Att få 

reflektera över sin situation ökade de närståendes insikt om sig själva 

och sin situation (II). Den reflektiva dialogen medförde att hela 

familjens situation blev belyst och kunde bearbetas. Familjerna 
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upplevde en förbättrad kommunikation som gjorde att en upplevelse 

av förtröstan skapades inom familjen (I-III).   

 

Att skifta perspektiv 

Genom den reflektiva dialogen kan den lidande uppleva att perspektiv 

skiftas, så att problemen och lidandet kan betraktas på ett annat sätt. 

Att dela lidandet i gemenskap öppnar för ett möjligt perspektivskifte 

(Norberg et al., 2001). Norberg et al., (2001) menar att 

perspektivskiftet sker genom inre dialog och reflektion. Det kan 

hjälpa den person som lider att sätta in sitt lidande i ett sammanhang, 

i ett mönster av mening, för att kunna hitta ett sätt att hantera sin 

situation.  

 

När de närstående kunde berätta om sina problem och svårigheter, i 

gemenskap med familjen och sjuksköterskorna, kunde ett 

perspektivskifte ske (I–III). De närstående upplevde att samtalen 

förändrade deras sätt att se på sina problem och att de började tänka 

på nya sätt. De kunde se situationen från en ny vinkel, vilket skapade 

ett sätt att hantera sin situation för att kunna gå vidare i livet (III). 

Sjuksköterskorna ställde frågor som belyste problemet på ett nytt sätt 

som gjorde att familjen blev bekräftade och började reflektera (III, 

IV), vilket upplevdes tröstande (II). Tröst kan ge en känsla av mening 

(Norberg et al., 2001).  
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Sjuksköterskans tröstande förhållningssätt 

Sjuksköterskornas roll i FamHC handlar inte huvudsakligen om 

samtalsteknik, utan om ett förhållningssätt.  

 

Familjerna beskriver att det var sjuksköterskorna som gjorde att det 

blev en bra interaktion i samtalen, eftersom de var öppna och 

lyssnade uppmärksamt på vad familjen berättade (I, II) samt att de 

visade ett genuint intresse för familjernas lidande (II). 

Sjuksköterskorna beskriver att de lärde sig att vara tysta och verkligen 

lyssna till vad som sades (IV). Andra studier visar också att även 

sjuksköterskan måste ha mod att vara öppen, ärlig och genuin för att 

ingjuta trygghet hos andra (Sundin, Jansson, & Norberg, 2002).  

 

Tröst kan upplevas när ett möte sker i ett icke dömande och 

accepterande klimat (Talseth, Gilje & Norberg, 2001). Då kan tröst 

uppstå spontant genom att möta den lidande personen (Roxberg, 

Eriksson, Rehnsfeldt, & Fridlund, 2008). Att vara starkt engagerad i 

mötet med andra personer är nödvändigt för att öka förståelsen för 

varandra. Att vara i denna djupa gemenskap förmedlar tröst (Sundin, 

2001). Att sjuksköterskorna kunde se lidandet med förståelse gjorde 

att familjerna (I, IV) kunde känna sig hemmastadd med sig själv och 

livsvärlden (jfr Zingmark, Norberg & Sandman, 1995). Aktivt 

lyssnande och korta stunder av tystnad i samtalen, var ett verktyg för 

att få de närstående att berätta och reflektera över sin situation 

tillsammans med familjen. Genom närvaro, aktivt lyssnande och 

reflektion på varje persons berättelse fick sjuksköterskorna en 

uppfattning om hur familjemedlemmarna upplevde sin verklighet, 

vilket ledde till en förståelse för familjens situation (jfr Ricoeur, 

1992).  
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Ricoeuer, (1992) skriver att det är genom berättelsen som reflektion 

skapas, vilket leder till att människor blir medveten om sina 

föreställningar. Genom berättelsen kan personer dela varandras 

perspektiv samt förstå varandra och varandras verklighet, något som i 

sin tur kan leda till en förbättrad förståelse för varandra. 

Sjuksköterskornas perspektiv förändrades efter att ha genomfört 

samtalen. Från att sjuksköterskorna ibland sett de närstående till de 

boende som problem, till ett skifte av synsätt till att se familjen mer 

som en resurs (IV). 

 

Att lyssna på vad som verkligen sägs är att lyssna på både det som 

sägs – men även på det som inte sägs verbalt. För att samtalen ska 

lyckas krävs en förmåga att lyssna samt att skapa en atmosfär och en 

relation, ett förhållningssätt, som främjar berättande. Att skapa en 

relation med familjen som präglas av respekt, tillit och ett icke-

hieratiskt förhållningssätt främjar en ömsesidig och jämlik relation 

som kan leda fram till en atmosfär där familjen kan bli förstådd och 

tröstad (jfr Sundin, 2001; Söderberg, Gilje, & Norberg, 1999). 
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Metodologiska överväganden 

I denna avhandling beskrivs upplevelse av att ha deltagit i och 

genomfört FamHC, av såväl familjer som sjuksköterskor. Studie I, II 

och IV hade en kvalitativ design, medan studie III hade en mixad 

metod-design som integrerar kvalitativ och kvantitativ metod.  

 
Kvalitativ metod 

Tillförlitligheten i kvalitativa studier diskuteras utifrån begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Trovärdighet innebär hur väl resultaten i delstudierna 

(analysprocessen och innehållet i data) är riktad mot 

undersökningens syfte. Det är därför angeläget att välja deltagare 

med olika erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). Deltagarna 

som inkluderades i interventionen, både närstående och 

sjuksköterskor, var de som tackade ja till att delta när de blev 

tillfrågade. Det kan vara en begränsning eftersom det kan vara de 

personer som redan är positivt inställda till interventionen som tackat 

ja.   

 

I studien ingick både män och kvinnor, totalt 22 närstående. Det var 

mest kvinnlig närstående, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Avhandlingen har dock ingen avsikt att belysa genusperspektiv eller 

könsskillnader. Antalet sjuksköterskor i delstudie IV kan anses var 

litet även i kvalitativa studier, men det viktiga var att få tillräcklig 

mängd data för att kunna belysa det som var syftet med studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Tillräcklig mängd data från både 

intervjuer och dagboksanteckningar fanns för att besvara syftet med 

delstudien.  
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Data till de kvalitativa studierna samlades in via intervjuer (I–IV) och 

dagböcker (IV), som bestod av anteckningar skrivna efter varje 

samtal. Det tvådelade perspektivet med både intervjuer och 

dagböcker i studie IV gav en stor mängd data. Intervjuerna i alla 

delstudier var 45–60 minuter och var rika i sitt innehåll, med god 

variation av svar. Det var totalt 36 dagboksanteckningar. På ungefär 

en halv A5 sida/anteckning vardera, vilka var rika i sitt innehåll.  

 

I alla delstudier (I–IV) presenterades citat från samtliga 

subkategorier för att visa på resultatens trovärdighet (jfr Graneheim 

& Lundman, 2004). I delstudie (I–II) presenterades även exempel på 

hur meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

subkategorier och kategorier var gjorda för att stärka trovärdigheten i 

resultatet. För att ytterligare öka trovärdigheten i resultaten var alla 

forskare delaktig i analysen av texten i alla delstudier, till dess att en 

konsensus om fynden framkom (jfr Elo et al., 2014). Kvalitativ 

innehållsanalys visade sig vara rätt metod, eftersom det var 

familjerna och sjuksköterskornas upplevelser av att delta i FamHC 

som skulle studeras (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Intervjuerna ägde rum under en period av sex månader. För att stärka 

pålitligheten, d.v.s. datamaterialets stabilitet över tid, var det viktigt 

att samma frågor ställdes till de som intervjuades (Graneheim & 

Lundman, 2004). Intervjuerna i delstudie (IV) genomfördes av 

samma forskare för att öka pålitligheten. Delstudie (I– III) 

genomfördes av forskare som inte hade deltagit i samtalen med 

familjerna. Stor vikt lades vid att informanterna skulle få berätta om 

sina upplevelser av att delta i och genomföra FamHC, varför 

intervjuerna inleddes med en öppen fråga. Samma intervjuguide 
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användes vid alla intervjuer, både vid en månad och sex månaders 

uppföljning (I–III). Vid intervjuerna med sjuksköterskorna användes 

samma intervjuguide till alla och frågorna ställdes på samma sätt till 

alla deltagande sjuksköterskor. Intervjuerna med familjerna skedde i 

grupp där varje familj utgjorde en grupp, vilket gav rikt med data på 

familjenivå och gav information om hur hela familjen upplevde att 

delta i samtalen (jfr Eggenberg & Nelms, 2007).  

Studierna I–III inkluderar närstående som har en familjemedlem 

boende på ett kommunalt särskilt boenden för äldre och eftersom 

resultatet belyser upplevelser av att delta i FamHC inom denna 

kontext, kan resultatet med all sannolikhet överföras till liknande 

kontexter. I delstudie IV, som handlade om sjuksköterskornas 

upplevelser av att genomföra FamHC, kan resultatet överföras till 

liknanden kontext. 

 
 Mixad metod 

Delstudie (III) bygger på mixad metod med kvalitativ data utifrån 

intervjuer samt kvantitativa data från instrumenten SWED-QUAL 

och FHI, för att få en djupare förståelse för komplexa interventionen 

som FamHC är (Pluye, Gagnon, Griffiths, Johnson Lafleur, 2009; 

Östlund et al., 2011). I denna delstudie integrerades kvalitativa data 

(diskuterade ovan) med kvantitativa data. Genom att kombinera 

dessa metoder gavs en djupare förståelse för forskningsområdet 

(Borglin, 2015).  

 

De kvantitativa resultaten kan diskuteras utifrån intern validitet, 

vilket betyder hur noggrant och precist resultatet representerar 

fenomenet som undersöks. Faktorer som kan påverka den interna 

validiteten är historia, bortfall och urvalsförfarande. 
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Historia refererar till huruvida andra händelser som inträffar 

samtidigt kan påverka mätningen och ha inflytande på resultatet 

(Kazdin, 1998). I delstudie III skedde mätningarna sex månader efter 

avslutad samtalsserie, vilket medför en risk för att en förändring ska 

ha skett även av andra skäl än de närståendes deltagande i 

interventionen med FamHC.  

 

Under studiens gång skedde inga bortfall som kan ha påverkat 

studiens resultat. Det var inget internt bortfall, vilket troligen kan 

förklaras av att en forskare fanns på plats när instrumenten 

besvarades och kunde vara behjälplig vid frågor.   

Urvalsstorleken i delstudie III bestämdes av de familjer som var 

möjliga att inkludera i interventionen inom ramen för 

doktorandprojektet. Därför genomfördes ingen power-beräkning och 

antalet inkluderade respondenter blev 22 stycken. Detta kan ses som 

en brist när det gäller de kvantitativa mätningarna då risken ökade att 

skillnader över tid som faktiskt finns, inte går att finna. Statistisk 

signifikansnivå i analyserna bestämdes till ≤0.05 för att inte 

ytterligare förlora i power. Då statistiskt signifikanta resultat inte är 

detsamma som kliniskt meningsfulla förändringar ger p-värdet ingen 

information om resultatets betydelse för klinisk praxis (Wyrwich et 

al., 2005). Därför beräknades även effektstorlek enligt Cohen’s 

adjusted d, som ett riktmärke för om interventionen, det vill säga 

FamHC, har klinisk signifikans. I delstudien användes parat t-test. 

Valet av ett parametriskt test skulle kunna ifrågasättas utifrån 

urvalsstorleken. Emellertid visade sig data vara normalfördelat och 

instrumenten har visat sig hålla för parametriska test (Lennon & 

Heaman, 2015; Persson, Östlund, Wennman-Larsen, Wengström, & 
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Gustavsson, 2008; Östlund, Wennman-Larsen, Persson, Gustavsson, 

& Wengström, 2010).  

För att stärka studiens validitet bör instrumenten vara tillförlitliga, 

alltså ha god reliabilitet (Curry & Nunez-Smith, 2015). I delstudie III 

ingick två instrument, SWED-QUAL och FHI, validerade för svensk 

kontext med tillfredställande intern konsistens. 

 

Att enbart ha bra kvalitet på de kvalitativa och kvantitativa delarna 

var för sig, är inte tillräckligt för att säkerställa en hög kvalitet i 

mixade metod-studier. Eftersom definitionen på mixad metod är att 

en mixad metod-studie är mer än summan av dess delar, har 

integreringen av data och genereringen av slutsatser utifrån dessa 

betydelse (Curry & Nunez-Smith, 2015). Detta har tillämpats i 

delstudie III. 

 

Ett sätt att uppnå trovärdighet i mixade metod-studier är genom 

triangulering (Curry & Nunez-Smith, 2015). I delstudie III användes 

triangulering som en metodologisk metafor (Östlund et al., 2011), 

vilket betyder att, i relation till ett teoretiskt antagande, dra slutsatser 

från kvalitativa och kvantitativa data för att förstå samband mellan 

empiriska fynd och teori. För att ytterligare förtydliga triangulering 

illustreras fynden i en figur, som såväl beskriver de kvalitativa och 

kvantitativa fynden som det teoretiska antagandet.  

 

Resultaten i delstudie III tolkades som konvergenta, alltså att 

kvantitativa och kvalitativa data pekade mot samma slutsats, 

eftersom både utfall och responser indikerade förbättringar i 

familjefunktion och välbefinnande. Dessutom stödde de empiriska 
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fynden i stort det teoretiska antagandet. Detta tillsammans bidrar till 

resultatens trovärdighet. 
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Konklusion 

 

Resultaten i denna avhandling pekar mot att när familjerna, genom 

FamHC, blir synliggjorda, bekräftade och lyssnade på fick de modet 

att berätta om sin situation. Genom en tillitsfull atmosfär och med 

icke-hierarkiska, närvarande, öppna och tillgängliga samtalsledande 

sjuksköterskor kunde ett äkta möte ske i djup gemenskap mellan 

familjemedlemmarna samt med samtalsledaren.  

 

Detta medförde en process inom familjen där föreställningar och 

perspektiv blev medvetandegjorda och synliga. När 

familjemedlemmarnas föreställningar blev synliga för varandra fanns 

också möjlighet att reflektera över dessa, vilket medförde ett skifte av 

perspektiv – som i sin tur förmedlade nya möjligheter. Det medförde 

att de blev mera hemmastadda med sig själv, andra och med 

situationen i stort, vilket upplevdes tröstande. Detta var av betydelse 

för familjernas möjligheter att förlika sig med sin förändrade 

situation, för att nå ökat emotionellt välbefinnande.  

 

Klinisk implikation och vidare forskning  

Resultatet i denna avhandling ger stöd för att implementera 

hälsostödjande familjesamtal som en del i arbetet inom särskilda 

boenden, för att förbättra relationen mellan sjuksköterskor och 

familjer. Interventionen med FamHC har utvärderats positivt av 

familjerna och sjuksköterskorna i denna studie. Att införa FamHC 

som en reguljär vårdhandling i arbetet kan ge sjuksköterskor ett 

verktyg i det dagliga omvårdnadsarbetet med familjer, vilket kan 

bidra till familjers välbefinnande. Familjernas önskan var att dessa 
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samtal även erbjuds tidigare i sjukdomsprocessen, så att familjen kan 

få detta stöd tidigare.  

Resultaten visar att sjuksköterskorna dels behöver utbildning för att 

implementera FamHC, dels önskade ett mentorskap från 

sjuksköterskor med mer erfarenhet av familjesamtal vilket initialt kan 

ge en merkostnad. Detta eftersom sjuksköterskorna upplevde att det 

var tryggt och bra att ha med sig en erfaren kollega i början av 

samtalen. De upplevde samtalen som något nytt och svårt i början, 

men angav att det gick lättare ju fler samtal som genomfördes. Enligt 

en tidigare studie har FamHC-interventioner dock visat sig vara 

positivt även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv (Lämås, et al., 2016) 

vilket trots initial merkostnad kan visa sig lönsamt.  

Fler studier med varierande design behövs för att undersöka de 

långtidseffekter som kan finnas av att genomföra FamHC på familjer 

som har en sjuk familjemedlem boende på ett särskilt boende för 

äldre. Vidare behövs studier för att studera 

implementeringsprocessen och fastställa lämpligheten och 

genomförbarheten av olika strategier för att implementera FamHC i 

kliniskt arbete. 
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