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FÖRORD 
Vid Högskolan i Kalmar pågår utveckling av familjefokuserad omvårdnad inom 

forskning, utbildning och klinisk verksamhet. Denna rapport är en del i denna 

utveckling. Kunskaper om sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i 

omvårdnaden är betydelsefull för att på sikt kunna bidra till en förbättrad omvårdnad 

för enskilda familjemedlemmar såväl som för hela familjer.     

Vi vill rikta ett stort tack till alla sjuksköterskor som besvarat enkäten. Era svar har 

varit av stort värde och en förutsättning för studien. Vidare vill vi tacka Kristofer 

Franzén, doktorand vid Lunds Universitet och som även arbetar vid Högskolan i 

Kalmar, för all hjälp med statistiska beräkningar, Agneta Berg, lektor vid Högskolan i 

Kristianstad, för hjälp med utvecklingen av enkäten, Vårdförbundet för finansiering 

och administrering av enkäten och Högskolan i Kalmar för övrig finansiering av 

studien, samt studenter och kollegor vid institutionen som varit oss behjälpliga i 

processen. 

Delar av rapporten har publicerats i en magisteruppsats (Johansson, 2004) och två 

manus är insända för publikation i vetenskapliga tidsskrifter. Studiens resultat har 

även presenterats muntligt på Vårdstämman i Stockholm 2005 och vid två 

internationella konferenser: The 7th International Family Nursing Conferens, 

Victoria BC, Canada 2005 samt ICN World Congress, Taipei, Taiwan 2005. 

Kalmar 2006-05-10 

 

Pauline Johansson              Eva Benzein          Britt-Inger Saveman          
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SAMMANFATTNING 
Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med familjemedlemmar i sitt arbete och 

familjer intar en allt större roll i omvårdnaden. Det är viktigt i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete att se den sjuke som en del av sin familj, eftersom alla i familjen 

påverkas när någon av dess medlemmar blir sjuk. Till dags datum är kunskapen om 

svenska sjuksköterskors inställning i denna fråga begränsad. Denna studie är därför 

baserad på ett generellt urval av landets sjuksköterskor. 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors inställningar till familjers 

betydelse i omvårdnaden och att relatera dessa till personliga och organisatoriska 

bakgrundsdata. 

Enkäten, Familjers betydelse i omvårdnaden (FAMBO), som utvecklats för studien, består 

av 26 påståenden och avser att mäta sjuksköterskors inställning till familjers 

betydelse i omvårdnaden utifrån deras professionella perspektiv. Enkätens fyra 

delskalor handlar om Familjen som en resurs i omvårdnaden (Fam-RO), Familjen som en 

samtalspartner (Fam-SP), Familjen som en börda (Fam-B) och Familjen som sin egen resurs 

(Fam-ER). Enkäten skickades ut till ett slumpmässigt urval av 1000 sjuksköterskor 

från Vårdförbundets medlemsregister. Sjuksköterskorna skulle vara kliniskt 

verksamma inom den direkta patientvården. Urval och utskick administrerades helt 

av Vårdförbundets personal, deltagarna blev därigenom anonyma för forskarna. 

Responsen var 65 % (n=634) och de som svarade kan anses som representativa för 

landets sjuksköterskor eftersom flera bakgrundsvariabler var jämförbara med 

medlemsregistrets data.  
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Data har behandlats som ordinaldata och analyserats med Mann-Whitney U-test, 

Kruskal Wallis test samt med Post hoc test (Mann-Whitney U-test med reducerat p-

värde enligt Bonferroni). För att se vilka variabler som predicerade för lägst skattning 

genomfördes en multipel logistisk regressionsanalys.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna var mycket positivt inställda till familjers 

betydelse i omvårdnaden, men det fanns skillnader i den totala skattningen gällande 

all bakgrundsdata, förutom kön. De som var yngre (≤30 år) skattade lägre än de som 

var äldre och likvärdiga resultat visade sig för hur länge sedan det var som 

sjuksköterskorna tagit sin examen. De som varit legitimerade kortast tid (≤5 år) 

skattade lägre än sina mer erfarna kollegor. Manliga sjuksköterskor skattade lägre på 

vissa skalor i förhållande till sina kvinnliga kollegor, samtidigt som de som inte hade 

någon erfarenhet av att vara familjemedlem till någon som varit svårt sjuk skattade 

lägre i jämförelse med dem som hade denna erfarenhet. Bland de organisatoriska 

bakgrundsdata som efterfrågades visade det sig bland annat att sjuksköterskorna som 

arbetade med barn skattade högst på samtliga skalor medan de som arbetade inom 

akutsjukvården skattade lägst (förutom på Fam-RO). De som hade ett gemensamt 

synsätt angående familjer på sin arbetsplats skattade högre än de som inte hade detta 

synsätt. De variabler som predicerade för en lägre inställning till familjers betydelse i 

omvårdnaden var att: vara man eller att ha en legitimationstid ≤5 år eller om det inte 

fanns ett gemensamt synsätt angående omvårdnad av familjer på arbetsplatsen.  

Skillnaderna som påvisades i förhållande till flera variabler, till exempel kön och 

ålder, finns mycket sparsamt beskrivet i tidigare forsknings och är intressanta att 

studera vidare. Samtidigt som studiens resultat påvisar att sjuksköterskornas 

inställning till familjers betydelse i omvårdnaden är mycket positiv så vet vi inget om 

hur de verkligen agerar i möten med familjer.   
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INTRODUKTION 
Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med familjemedlemmar i sitt arbete och 

ibland även med hela familjer. Eftersom alla i familjen påverkas när någon av dess 

medlemmar blir sjuk är det viktigt för sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete att se 

den sjuke som en del av sin familj. Tidigare studier visar både positiva och negativa 

inställningar till familjer, och studierna är också begränsade till specifika 

omvårdnadskontexter. Samtidigt är det få studier gjorda i Sverige, vilket gör att det 

finns sparsamt med kunskap om sjuksköterskors inställning i denna fråga i vårt land. 

För att öka medvetenheten och kunskapen om sjuksköterskors inställning till 

familjers betydelse i omvårdnaden är denna studie baserad på ett generellt urval av 

landets sjuksköterskor.  

 

Omvårdnad av familjer i ett historiskt perspektiv 
I början av 1900-talet vårdades och dog många i sina hem. Vård och omsorg av den 

sjuke var i stor grad familjens ansvar (Socialstyrelsen, 1999). Sjuksköterskeyrket var 

inte uppdelat inom olika specialiteter och det medförde att samma sjuksköterska fick 

långvariga kontakter med familjer i deras hem genom åren (Kirkevold & StrØmsnes 

Ekern, 2003). På grund av förändringen i samhällsstrukturen som skedde under 

mitten av 1900-talet, genom urbanisering och genom att kvinnorna började 

förvärvsarbeta i större omfattning, flyttades vården från hemmet och familjens 

omsorg till sjukhusen (Andershed, 1999; Hanson & Boyd, 1996). Omvårdnaden blev 

mer specialiserad och fokuserad på individen, vilket i sin tur medförde att 

sjuksköterskors naturliga kontakt med familjen blev mer sällsynt (Kirkevold & 



10  

StrØmsnes Ekern, 2003). Denna trend vände ungefär i mitten av 1990-talet (Rahm 

Hallberg, 1998) och fortfarande ser vi hur antalet slutenvårdsplatser i Sverige 

minskar radikalt. Vikten av familjens roll ökar igen eftersom vårdtiderna är kortare, 

fler behandlas i öppenvården och en större del av vården sker i hemmet (Statens 

Offentliga Utredning, 1999:66). Vårdbehovet har troligtvis inte minskat i samma takt 

som platsreduceringen, utan tillgodoses åter igen i en större utsträckning i hemmet 

under familjens omsorg med stöd från hemsjukvården. Vården på sjukhus eller inom 

någon annan typ av institution kommer dock att finnas kvar och familjens roll är en 

viktig aspekt i samspelet mellan familjer och vårdare oavsett vårdnivå (Rahm 

Hallberg, 1998). Att involvera familjen i omvårdnaden på ett systematiskt sätt och 

framför allt att betrakta familjen som en enhet är relativt nytt i vårt land, men 

utveckling är på gång inom både forskning, utbildning och klinisk verksamhet 

(Saveman & Benzein, 2003). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 
Familjens hälsa och välmående påverkas av dess enskilda individer, och förändringar 

hos en familjemedlem orsakar förändringar i hela familjens system. Därför är det 

viktigt att ge uppmärksamhet åt hela familjens situation istället för att enbart 

koncentrera sig på patienten och dennes sjukdom. En sjukdom innebär inte bara en 

kris för patienten utan även för hela familjen (Gavaghan & Carroll, 2002; Hanson & 

Boyd, 1996; Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001a). 

Familjemedlemmar vill vara trygga i att den sjuke får en god vård och omsorg. De 

vill vara informerade om vad som händer och sker, om de kan hjälpa och stödja den 

sjuke och eventuellt delta i omvårdnaden (Statens Offentliga Utredning, 1999:66; 

Åstedt-Kurki m.fl., 2001a).  
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I allmänhet upplever nog de flesta människor att de har stor kunskap om familjer 

utifrån sina personliga erfarenheter från sin egen familj. Utgår sjuksköterskor enbart 

från denna erfarenhet kan det bli felaktiga antaganden och bedömningar i möten 

med familjer i arbetet, eftersom synen begränsas utifrån den egna synen på 

socialisering, kultur och värderingar (Hanson & Boyd, 1996). 

Möten med olika familjer underlättas sannolikt om sjuksköterskor antar ett vitt 

familjebegrepp, det vill säga bortom de traditionella gränserna, så som till exempel 

blodsband, adoption och äktenskap (Wright & Leahey, 2005). Dessa 

familjemedlemmar, till exempel vänner, har samma behov som “traditionella“ 

familjemedlemmar (Gavaghan & Carroll, 2002). Att identifiera familjemedlemmars 

välbefinnande och behov av stöd behöver inte alltid vara tidskrävande, utan är mer 

en fråga om sjuksköterskors attityder gentemot familjen och dess medlemmar. Om 

alla familjemedlemmar uppmärksammas visar det på en god kvalitet på omvårdnaden 

som tjänar till att höja hela familjens välbefinnande (Åstedt-Kurki m.fl., 2001a).  

När familjer och sjuksköterskor möts utvecklas en relation. Denna relation är ett 

samspel mellan familjens och sjuksköterskans system. Idealiskt kan det bli ett 

partnerskap där varje enskild persons bidrag bekräftas. Relationen är en komplex 

interaktion med många deltagare baserade på kulturellt förankrade föreställningar 

och värderingar som påverkar de involverade (Leahey & Harper-Jaques, 1996). 

Sjuksköterskor med en neutral hållning kan ses som en nyckelresurs för familjen 

utifrån sin helhetssyn i omvårdnaden (Gavaghan & Carroll, 2002) och med möjlighet 

att ta tillvara alla familjemedlemmars åsikter (Leahey & Harper-Jaques, 1996). Om 

sjuksköterskor ser familjer som resurser eftersträvar de att försöka förstå deras 

tidigare erfarenheter, tro och etniska sed i att vara delaktig i hälsoproblemen och att 

samtidigt söka efter deras styrkor. Denna syn inbjuder till att sjuksköterskan blir 

nyfiken på varje familjs unika egenskaper (Leahey & Harper-Jaques, 1996). 
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Omvårdnaden av familjer kan beskrivas utifrån begreppet familjefokuserad 

omvårdnad (FFO) och omfattar två huvudsakliga inriktningar (Wright & Leahey, 

1990). Den familjerelaterade omvårdnaden har fokus på en eller flera enskilda 

individer med familjen som kontext. Individen är här den centrala personen, men 

fokus kan också vara på familjen med individen som kontext. Den familjecentrerade 

omvårdnaden däremot har fokus både på individen och på familjen samtidigt. 

Familjen ses som en helhet och koncentrationen ligger på dess interaktioner (Wright 

& Leahey, 1990). Omvårdnad av familjer kan syfta på familjen som kontext, familjen 

som en helhet, familjen som ett system eller familjen som en del i samhället (Hanson 

& Boyd, 1996). Oavsett om sjuksköterskor väljer att arbeta familjerelaterat eller 

familjecentrerat bör den familjefokuserade omvårdnaden förverkligas och synliggöras 

så att den kan förankras både teoretiskt och kliniskt (Wright & Leahey, 1990). 

 

Sjuksköterskors inställning till familjer i omvårdnaden 
Under de senaste åren har sjuksköterskors inställning till familjer studerats i olika 

länder till exempel inom Europa i England (Fulbrook, Albarran & Latour, 2005), 

Finland (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001b), 

Irland (Ryan & Scullion, 2000), Island (Hallgrimsdottir, 2000) och i Sverige (Benzein, 

Johansson & Saveman, 2004; Hertsberg, Ekman & Axelsson, 2003; Sjöblom, Pejlert 

& Asplund, 2005; Söderström, Benzein & Saveman, 2003; Weman, Kihlgren & 

Fagerberg, 2004). Studier har genomförts inom olika kontexter och med olika 

metoder, men få studier har fokuserat sjuksköterskors inställning utifrån ett mer 

generellt perspektiv. Slutenvård (Åstedt-Kurki m.fl., 2001a), primärvård (Berterö, 

2002; Wright, 2002) och kommunal vård (Weman m.fl., 2004) har studerats, och 

oftast har det varit med en begränsning till specialiteter, såsom akutsjukvård 
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(Fulbrook m.fl., 2005; Hallgrimsdottir, 2000), barnsjukvård (Callery, 1997; Jansson, 

Petersson & Udén, 2001; Kristensson-Hallström & Elander, 1994; Maxton, 1997; 

Pfeil, 1997; Åstedt-Kurki m.fl., 2001b), geriatrisk vård (Hertzberg, Ekman & 

Axelsson, 2003), intensivvård (Clarke, 2000; Fulbrook, m.fl., 2005; Hammond, 1995; 

Hupcey, 1998; Plowright, 1998; Söderström m.fl., 2003) och psykiatrisk vård 

(Sjöblom m.fl, 2005).   

Majoriteten av sjuksköterskor inom respektive kontext anser att familjer är av stor 

betydelse inom omvårdnaden. Inställningen till familjer har dock visat sig vara något 

mer positiv på barnavdelningar (Åstedt-Kurki m.fl., 2001a) och hos sjuksköterskor 

med längre yrkeserfarenhet (Plowright, 1998; Åstedt-Kurki m.fl., 2001a). 

Om sjuksköterskor har en positiv inställning till familjer i omvårdnaden är skapandet 

av förtroendefulla och öppna relationer en av omvårdnadens viktigaste och mest 

utmanande uppgifter (Söderström m.fl., 2003). Intervjuade sjuksköterskor (n=10) på 

en intensivvårdsavdelning (Söderström m.fl., 2003) och distriktssköterskor (n=6) 

(Wright, 2002) påtalade vikten av att vara närvarande, lyssna och svara på frågor från 

familjemedlemmar. Andra faktorer som kan bidra till att nå förtroendefulla och 

positiva relationer var att ta sig tid med familjer och att lära känna dem (Hammond, 

1995; Hupcey, 1998). Några andra intensivvårdssjuksköterskor (n=10) uppgav att det 

var viktigt att delge familjen något personligt, att bemöta deras behov, att respektera 

ritualer, att visa empati och inte avpersonifiera den sjuke och att det var viktigt att 

familjerna kände sig “hemma“ på avdelningen (Hupcey, 1998). I intervjuer både med 

sjuksköterskor inom intensivvård (Söderström m.fl., 2003) och sjuksköterskor inom 

distrikstvård (n=6) (Berterö, 2002) framkom att de upplevde att relationer med 

familjer gav dem positiv feedback och en tillfredställelse i deras arbete. 

Sjuksköterskor inom intensivvård (n=27) ansåg att det var viktigt att 
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familjemedlemmar fick uppgifter så att de kände sig betydelsefulla, samtidigt som de 

fick en ökad förståelse för vad som hände (Hammond, 1995). 

Studier visar att sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i omvårdnaden inte 

följer ett entydigt mönster. En och samma sjuksköterska inom intensivvården kunde 

ha både positiva och negativa inställningar till familjer i omvårdnaden (Söderström 

m.fl., 2003) och distriktssköterskor (n=5) upplevde familjerna både som en resurs 

och en börda (Benzein m.fl., 2004). Negativa inställningar gentemot familjer hos 

sjuksköterskor (n=68) inom intensivvården kunde bero på att sjuksköterskor 

upplevde situationerna som obekväma (Plowright, 1998). Familjemedlemmar 

välkomnades på besök, men sjuksköterskorna ville helst ta hand om omvårdnaden 

själva (Sjöblom m.fl., 2005). Några andra ansåg medicinska och tekniska uppgifter 

som mest viktiga och att familjemedlemmars närvaro och frågor var störande och 

familjemedlemmar ombads gå ut om något skulle göras eftersom sjuksköterskor 

upplevde sig kontrollerade (Hammond, 1995; Maxton, 1997; Plowright, 1998; 

Söderström m.fl., 2003). En del sjuksköterskor kritiserade sina egna negativa attityder 

till familjer. Orsaker som uppgavs var stress, arbetsbelastning, långa arbetspass, 

otillräcklig personalbemanning, lite stöd i sitt arbete och att de var upptagna av svårt 

sjuka patienter. Följden kunde bli att sjuksköterskor blev korta i tonen gentemot 

familjemedlemmar (Hupcey, 1998). Andra negativa beteenden som beskrivs är att 

sjuksköterskor lät bli att svara på frågor, avpersonifierade familjemedlemmarna, 

undvek ögonkontakt, visade lite eller ingen empati, samt att de inte inbjöd till 

delaktighet (Hupcey, 1998; Söderström m.fl., 2003). En del sjuksköterskor gjorde 

endast det nödvändigaste för vissa familjer, till exempel att erbjuda enskilda 

familjemedlemmar information och samtal, men inte till familjen som helhet 

(Söderström m.fl., 2003). Att bjuda in hela familjen till samtal var också något som 

distriktssköterskor påtalade att de sällan gjorde, trots att de upplevde familjerna som 

en resurs. Däremot så bjöds familjerna in i omvårdnaden, något som tog mycket tid i 



15  

början men visade sig var tidsbesparande i längden (Benzein m.fl., 2004). Motsatsen 

angavs inom intensivvården, det vill säga sjuksköterskor upplevde att ett ökat 

engagemang i familjer tog av deras tid (Hammond, 1995; Hupcey, 1998; Plowright, 

1998), tid som de istället behövde till patienter (Plowright, 1998). Som en följd av 

detta infördes vissa besöksrestriktioner för familjemedlemmarna. Samtidigt ansågs 

besökare vara i vägen, bland annat med skäl att de sjukas kritiska tillstånd krävde vila. 

Restriktioner var ännu mer strikta mot barn som kom på besök med skäl att de 

skulle skyddas från emotionella trauman, samtidigt som de var störande för de sjuka 

på avdelningen (Clarke, 2000).  

Inom akutsjukvården, fanns tveksamheter bland sjuksköterskor till att 

familjemedlemmar skulle närvara under pågående hjärt- lungräddning (Fulbrook 

m.fl., 2005). Anledningen var bland annat att sjuksköterskorna inte hade tid att ta 

hand om familjemedlemmarna i dessa situationer (Fulbrook m.fl., 2005; 

Hallgrimsdottir, 2000), samtidigt som de själva hade svårare att koncentrera sig och 

att det inte var bekvämt för patienten. En del av de sjuksköterskor som varit med 

om situationer där familjemedlemmar varit närvarande vid återupplivning hade dock 

upplevt detta som positivt. Familjemedlemmarnas närvaro hade medfört starkare 

band i deras fortsatta relation och i de fall då upplivningsförsöken misslyckas, sågs 

det som en hjälp för familjemedlemmarna i deras sorgearbete att ha fått vara 

närvarande (Fulbrook m.fl., 2005). Det var få sjuksköterskor som skulle kunna tänka 

sig att invitera familjemedlemmar att delta under dessa omständigheter 

(Hallgrimsdottir, 2000) och en del sjuksköterskor ansåg att det inte var de som skulle 

bestämma om detta (Fulbrook m.fl., 2005).   

En del sjuksköterskor inom sjukhemsvård vill att familjer blir mer involverade i 

omvårdnaden, medan andra upplever att en del familjemedlemmar inte ville vara 

aktiva. Deltagande i omvårdnaden passar inte alla familjemedlemmar och varje 
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familjs behov i varje situation måste anpassas individuellt. Den sjukes önskan ska om 

möjligt efterfrågas och beaktas, samtidigt som respektive familjemedlem måste få 

avgöra graden av sitt engagemang (Ryan & Scullion, 2000). Uppgifter som 

sjuksköterskor beskrivit som lämpliga för familjemedlemmar att delta i var bland 

annat ögon-, tand-, munvård, hårtvätt och kontrakturprofylax, men däremot inte 

intima göromål som inkontinens- och katetervård (Hammond, 1995). 

Sjukvårdspersonal på sjukhem, inklusive sjuksköterskor, inbjuder inte alltid 

familjemedlemmar att delta i den sjukes omvårdnad, eftersom de inte litar på att 

familjemedlemmar klarar av vissa uppgifter (Ryan & Scullion, 2000). 

Inom barnsjukvård uppgav personalen, inklusive sjuksköterskor, att föräldrar tog 

hand om barnens hygien och matning, var stöd i obehagliga situationer och påkallade 

hjälp vid försämring (Kristensson-Hallström & Elander, 1994). Sjuksköterskor ansåg 

att det var vissa uppgifter som var deras ansvar och inte föräldrarnas och det 

handlade främst om hanteringen av mediciner (Blower & Morgan, 2000). I två stora 

enkätstudier inom barnsjukvård (Bruce, Letourneau, Ritchie, Larocgue, Dennis & 

Elliot, 2002; Caty, Larocque & Koren, 2001) undersöktes sjuksköterskors 

uppfattning om och tillämpning av familjecentrerad vård. Det känslomässiga stödet 

till föräldrarna angavs som viktigast (Bruce m.fl., 2002) medan det som ansågs minst 

viktigt var samarbetet med föräldrarna (Bruce m.fl., 2002; Caty, m.fl., 2001). 

Samarbete med föräldrar kräver förtroende och ett risktagande, men sjuksköterskor 

upplevde att de förlorade en del av kontrollen. Familjers engagemang i 

barnsjukvården kan hindras av vårdkulturen på avdelningen, till exempel var det 

några sjuksköterskor som upplevde att deras engagemang i familjerna inte 

uppskattades av kollegorna på avdelningen (Callery, 1997).  
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Familjen som begrepp  
Familjen som begrepp kan betraktas utifrån olika perspektiv och det finns olika 

uppfattningar om vilka som ingår i en familj (Hanson & Boyd, 1996). Människor 

bygger detta på sina erfarenheter av familjer och på kulturella aspekter, både inom 

och utom det svenska samhället. Enligt den traditionella synen på familjebegreppet 

har individerna varit förbundna med varandra genom blodsband eller äktenskap 

(Hanson & Boyd, 1996; Kirkevold & StrØmsnes Ekern, 2003), där det centrala varit 

de biologiska relationerna mellan individerna (Kirkevold & StrØmsnes Ekern, 2003). 

I denna uppfattning inryms allt från den traditionella kärnfamiljen där mamma, 

pappa och barn ingår, till storfamiljen som omfattar flera generationer (Kirkevold & 

StrØmsnes Ekern, 2003). Inte förrän på 1980-talet började definitioner av familj 

sträcka sig utöver dessa traditionella band (Hanson & Boyd, 1996). Betydelsen har 

sedan utvidgats till att innefatta även individer som har en betydande relation med 

varandra (Gavaghan & Carroll, 2002), vilket gör att familj kan ses utifrån ett 

emotionellt perspektiv (Kirkevold & StrØmsnes Ekern, 2003). Wright, Watson och 

Bell (2002) beskriver till exempel att “familj är en grupp människor som binds 

samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt 

ömsesidigt engagemang i varandras liv“ (s.72). I detta kan de senaste årtiondenas 

utveckling av konstellationerna sambo- och partnerskap innefattas, vilka traditionellt 

inte ingått i familjebegreppet (Kirkevold & StrØmsnes Ekern, 2003). Från att se en 

familj bestående av endast två vuxna kan den också utgöras av en ensam vuxen som 

bor med sina barn (Wright & Leahey, 2005). Hanson och Boyd (1996) bygger vidare 

på det emotionella perspektivet och menar att en familj består av två eller flera 

individer som är beroende av varandra för emotionellt, fysiskt och/eller ekonomiskt 

stöd. 
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Den definition som ligger som underlag för denna studie är den som beskrivs av 

Whall (1986). Den valdes utifrån sin icke traditionella vidd på begreppet, så att 

familjebegreppet kan ses utan begränsningar till biologiska och juridiska band. Whall 

(1986) menar att en familj är en självdefinierad grupp bestående av en eller flera 

individer, vilka är eller inte är förbundna genom blodsband eller lag, men som 

fungerar på ett sätt som gör att de själva ser sig som en familj (egen översättning). 

Detta medför att personer som varken bor ihop, är släkt eller förbundna med 

varandra genom äktenskap, samboskap eller partnerskap kan uppfatta sig som 

familjer. Wright och Leahey (2005) förtydligar detta ytterligare i sin definition av 

familj och menar att det är den enskilda individen själv som definierar sin familj. 

Denna definition kan dock vara problematisk, till exempel när man inom familjen 

inte har samma uppfattning om vilka som ingår i familjen. De personer som ingår i 

en familj är inte heller någon statiskt företeelse utan förändras över tid, och byggs 

upp av dess etablering, utvidgning och minskning.  

 

PROBLEMATISERING OCH SYFTE 
Sjuksköterskor kommer mer och mer i kontakt med familjer i sitt arbete och familjer 

intar en allt större roll i omvårdnaden av sina sjuka familjemedlemmar. Att se den 

sjuke som en del av sin familj är viktigt i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, 

eftersom alla i familjen påverkas när någon av dess medlemmar blir sjuk. Utifrån 

tidigare studier är sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i omvårdnaden 

tvetydig. Resultat påvisar både positiva och negativa inställningar till familjer, men 

studierna är begränsade till specifika omvårdnadskontexter och specialiteter. För att 

kunna öka medvetenheten och kunskapen om familjens betydelse i omvårdanden är 
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det av värde att få veta vad sjuksköterskor i allmänhet tycker om att fokusera hela 

familjen i omvårdnaden och hur omvårdnaden av familjer ser ut i vårt land. Därför 

är en studie baserad på ett generellt urval sjuksköterskor av stort värde för att få en 

kunskap om sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i omvårdnaden.  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors inställningar till familjers 

betydelse i omvårdnaden och att relatera dessa till personliga och organisatoriska 

bakgrundsdata. 

 

METOD 

Enkätutveckling 
Initialt genomfördes en omfattande litteraturgenomgång för att se om det fanns 

några befintliga enkäter som motsvarade studiens syfte. I de 23 artiklar som blev 

resultatet av denna genomgång fanns endast åtta enkäter beskrivna. Tre av dessa var 

kontextspecifika, två var behovsinriktade medan tre handlade om familjers 

delaktighet i omvårdnaden. Dessutom var endast tre av dem redovisade i sin helhet, 

medan de övriga endast beskrevs med ett urval av frågor (bilaga 1). Eftersom det inte 

gick att finna någon enkät som mäter sjuksköterskors inställning till familjers 

betydelse i omvårdnaden utifrån ett generellt perspektiv blev första steget i studien 

att utveckla en sådan. 

Litteraturgenomgången utgör en god förankring i tidigare forskning inom området. 

Under utvecklingsfasen har enkäten diskuterats och testats vid upprepade tillfällen 

och därigenom kontinuerligt förfinats utifrån kommentarer som inkommit på såväl 
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konstruktion som innehåll. Enkäten har diskuterats vid doktorandseminarier och 

testats avseende face validity (Streiner & Norman, 1995) med hjälp av nio experter 

med mångårig erfarenhet inom området. Därefter har enkäten testats i två grupper 

avseende innehåll och konstruktion. Den första gruppen omfattade 12 

sjuksköterskor som deltog i två magisterkurser vid Institutionen för Hälso- och 

Beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar. Enkäten skickades ut via post tillsammans 

med följebrev och adresserat svarskuvert. De 22 kommentarer som gavs gällde 

huvudsakligen konstruktionen, men det fanns även kommentarer som förtydligade 

sjuksköterskornas svar till vissa påståenden. Enkätens indelning och några enskilda 

påståenden ifrågasattes, men hela innehållet ansågs värdefullt.  

Den andra gruppen omfattade 31 lärare (universitetsadjunkter, doktorander och 

lektorer) inom ämnet omvårdnad, verksamma på Institutionen för Hälso- och 

Beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar. Enkäten skickades ut via internpost 

tillsammans med ett följebrev. Det gavs totalt 272 kommentarer, och några var 

utförliga förslag på förändringar.  

När korrigering gjorts efter det sista testet bestod enkäten, Familjers Betydelse i 

Omvårdnaden (FAMBO) av 60 påståenden (bilaga 2). Femtionio av dem besvarades 

enligt en fyragradig skala med svarsalternativen: Tar helt avstånd, Tar delvis avstånd, 

Instämmer delvis samt Instämmer helt medan ett påstående hade ett öppet svarsalternativ.  

När enkäten besvarats av det nationella urvalet av sjuksköterskor genomfördes, som 

ett sista steg i utvecklingen av enkäten, en faktoranalys (orthogonal med varimax 

rotation) för att reducera antalet påståenden och för att få fram underliggande 

dimensioner i form av delskalor. Denna analys resulterade i den slutliga versionen av 

FAMBO-enkäten. Utvecklingen av enkäten kommer att finns mer utförligt beskriven 

i kommande publikationer. 
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Instrument FAMBO 
Den slutliga versionen av enkäten Familjers betydelse i omvårdnaden (FAMBO), som 

bearbetats och redovisas i denna rapport består av 26 påståenden (markerade med * i 

bilaga 2) och avser att mäta sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i 

omvårdnaden utifrån sjuksköterskans professionella perspektiv. Enkäten innefattar 

fyra delskalor; Familjen som en resurs i omvårdnaden (Fam-RO), Familjen som en 

samtalspartner (Fam-SP), Familjen som en börda (Fam-B) och Familjen som sin egen resurs 

(Fam-ER) (tabell 1).  

Alla påståenden besvaras enligt den fyrgradiga skalan med svarsalternativen; Tar helt 

avstånd, Tar delvis avstånd, Instämmer delvis samt Instämmer helt. Poängen för respektive 

påstående varierar mellan ett och fyra och för hela enkäten mellan 26 och 104. 

Poängen för de fyra negativa påståendena vänds innan totalpoängen summeras. 

Instrumentets interna samstämmighet för denna studie visade ett Crohnbach’s alfa 

värde för den totala skalan på 0,88 och delskalorna varierade mellan 0,69-0,80. 

Förutom instruktioner om hur enkäten ska fyllas i finns i början av enkäten en 

definition av begreppet familj; Med familj avses den sjuke/patienten och familjemedlemmar, 

vänner, grannar eller andra närstående (egen def.). I den demografiska delen efterfrågas 

bland annat sjuksköterskornas ålder, kön och inom vilken organisationsform de varit 

mest verksamma. Enkäten avslutas med utrymme för övriga kommentarer.  
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Tabell 1. Påståenden och delskalor i FAMBO-enkäten  

Familjen som en resurs i omvårdnaden (Fam-RO) 
  Familjemedlemmars närvaro underlättar för mig i mitt arbete 
  Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla av trygghet   
  Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull för mig som sjuksköterska 
  Familjemedlemmar skall erbjudas att aktivt delta i den sjukes personliga omvårdnad 
  Familjemedlemmar skall erbjudas att aktivt delta i den sjukes vårdplanering 
  En god relation med familjemedlemmar ger mig arbetsglädje 
  Att engagera sig i familjer ger en känsla av att vara till nytta 
  Från familjer får jag mycket värdefull kunskap som jag har användning av i mitt arbete 
  Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull för familjemedlemmarna själva 
  Det är viktigt att ta sig tid med familjer 

Familjen som en samtalspartner (Fam-SP) 
  Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid avslutning av vårdkontakten 
  Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal i början av vårdkontakten 
  Jag tar alltid reda på vilka som ingår i den sjukes familj 
  Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid förändringar i den sjukes tillstånd 
  Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid vårdplanering 
  Det är viktigt att ta reda på vilka som ingår i den sjukes familj 
  Jag inbjuder familjemedlemmar att aktivt delta i den sjukes personliga omvårdnad 
  Samtal med familjemedlemmar i början av vårdkontakten sparar tid i mitt fortsatta arbete 

Familjen som en börda (Fam-B) 
  Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla av att vara kontrollerad 
  Familjemedlemmars närvaro gör mig stressad 
  Familjemedlemmars närvaro hindrar mig i mitt arbete 
  Jag har inte tid att ta hand om familjer 

Familjen som sin egen resurs (Fam-ER) 
  Jag uppmuntrar familjer att använda sina egna resurser så att de i så stor utsträckning   
  som möjligt kan hantera sin situation själva 
  Jag ser mig själv som en resurs till familjer så att de i så stor utsträckning som möjligt  
  kan hantera sin situation själva 
  Jag ser familjemedlemmar som samarbetspartners 
  Jag frågar familjerna på vilket sätt jag kan stödja dem 
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Urval och procedur 
Ungefär 90 % av landets sjuksköterskor är medlemmar i Vårdförbundet, vilket 

motsvarar omkring 90 000 sjuksköterskor (Personlig kontakt, Vårdförbundet, 2005). 

Ett slumpmässigt urval av 1000 sjuksköterskor gjordes från Vårdförbundets 

medlemsregister, med enda inklusionskriterie att sjuksköterskorna skulle vara kliniskt 

verksamma inom den direkta patientvården. Urval och utskick av enkäten 

administrerades helt av Vårdförbundets personal. Alla enkäter kodades och skickades 

ut tillsammans med ett följebrev och frankerat svarskuvert. I följebrevet 

informerades sjuksköterskorna om att deltagandet var frivilligt och anonymt och de 

uppmanades att besvara enkäten utifrån sin roll som professionell sjuksköterska 

(bilaga 3). Enkäten skickades ut i maj 2004 och inom tre månader skickades två 

påminnelser ut till dem som ännu inte besvarat enkäten. Alla enkäter som 

returnerades skickades av Vårdförbundets personal till forskarna, vilket garanterade 

deltagarnas anonymitet. När enkäterna analyserades visade det sig att 11 av dem hade 

en sida som var helt obesvarad. Denna sida återsändes till sjuksköterskorna via 

Vårdförbundet för komplettering. Tio av dessa kompletterades och återsändes till 

forskarna. Förfarandet av utskick av instrumentet och information skedde enligt i 

litteraturen beskrivet etiskt försvarbart förfarande (Vetenskapsrådet, 2003).  

Vid genomgången av enkäterna visade det sig att 21 av deltagarna inte uppfyllde 

inklusionskriteriet. Dessa enkäter uteslöts ur studien och medförde att det totala 

urvalet uppgick till 979 sjuksköterskor. Det externa bortfallet utgjordes därefter av 

291 oreturnerade enkäter och 54 enkäter som returnerades, men som inte var 

besvarade. Den slutliga svarsfrekvensen blev således 65 % (n=634).  

När deltagande sjuksköterskors bakgrundsdata jämfördes med liknande data i 

Vårdförbundets medlemsregister (Personlig kontakt, Vårdförbundet, 2005) var 



24  

proportionerna i stort sett identiska avseende ålder, kön och antal år sedan 

legitimation. Övrig bakgrundsdata kunde inte jämföras eftersom det inte fanns 

motsvarande uppgifter i medlemsregistret.  

 

Dataanalys 
Vid beskrivning av sjuksköterskornas bakgrundsdata användes deskriptiv statistik. 

Det interna bortfallet (0-3,5 %) ersattes med respektive påståendes medelvärde 

(Downey & King, 1998) och data har behandlats som ordinaldata. För att se om det 

fanns några skillnader mellan två grupper har jämförelse gjorts med Mann-Whitney 

U-test. Kruskal-Wallis test har använts vid jämförelse mellan tre eller fler grupper. 

När tre- och fyragruppernas inbördes skillnader jämfördes användes en Mann-

Whitney U-test med reducerat p-värde enligt Bonferroni (Altman, 1991). Vid sex 

grupper gjordes ingen inbördes jämförelse på grund av för stort antal grupper. En 

multipel logistisk regressionsanalys har gjorts för att undersöka variabler som 

predicerar för en lägre skattning till familjers betydelse i omvårdnaden. 

Genomgående har en signifikansnivå på 0,05 använts. I resultatet beskrivs enbart 

signifikanta skillnader mellan grupper och i några enstaka fall anges icke-signifikanta 

resultat som anses intressanta. Enkäten har bearbetats statistiskt med hjälp av 

dataprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS for Windows, Rel. 

12.0.1. 2003. Chicago: SPSS Inc).  
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RESULTAT 

Deltagande sjuksköterskor 
Sjuksköterskornas ålder varierade mellan 23 och 66 år (m=45), 594 var kvinnor och 

40 var män. Majoriteten (n=482) uppgav att de varit familjemedlem till någon som 

drabbats av svår sjukdom/ohälsa och som varit i behov av professionell vård. Det 

var upp till 41 år (m=17) sedan sjuksköterskorna erhöll sin legitimation (tabell 2).  

 

Tabell 2. Sjuksköterskornas (n=634) personliga bakgrundsdata  
Bakgrundsdata antal %

Kön   
  Man 40 6,3
  Kvinna 594 93,7

Ålder (m=45; SD=10,7)   
  ≤30 år 74 11,6
  31-50 år 338 53,3
  ≤51år 221 34,9
  Okänd 1 0,2

År sedan legitimation (m=17; SD=11,5) 
  ≤5 år 133 21,0
  ≥6 år 496 78,2
  Okänd 5 0,8

Haft svårt sjuk familjemedlema 

  Ja 482 76,0
  Nej 152 24,0
aHar Du varit familjemedlem till någon som drabbats av svår sjukdom/ ohälsa och 
varit i behov av professionell vård?  
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Den organisationsform som sjuksköterskorna varit mest verksamma inom var 

sjukhusvård (n=416), primärvård (n=116) och inom kommunal vård (n=85) medan 

organisationsformen för 17 deltagare inte kunde bestämmas. Vid tidpunkten för 

studien arbetade de inom specialiteterna; akutsjukvård (till exempel akutmottagning, 

intensivvård och operation, n=92), psykiatrisk vård (n=46), barnsjukvård (n=85), 

öppenvård (n=118), geriatrisk vård (n=96) och övriga vårdavdelningar på sjukhus 

(till exempel medicin, kirurgi och infektion, n=197). Ungefär hälften (n= 358) av 

sjuksköterskorna uppgav att det fanns ett gemensamt synsätt angående omvårdnad 

av familjer på deras arbetsplats (tabell 3). 

 

Tabell 3. Sjuksköterskornas (n=634) organisatoriska bakgrundsdata  
Bakgrundsdata antal %

Organisationsform  
  Sjukhusvård 416 65,6
  Primärvård 116 18,3
  Kommunal vård 85 13,4
  Övrigt 17 2,7

Specialitet  
  Vårdavdelninga 197 31,1
  Öppenvård 118 18,6
  Geriatrisk vård 96 15,1
  Akutsjukvårdb 92 14,5
  Barnsjukvård 85 13,4
  Psykiatrisk vård 46 7,3

Gemensamt synsättc 

  Ja 358 56,5
  Nej 276 43,5
aÖvriga vårdavdelningar på sjukhus (t.ex. medicin, kirurgi och infektion).     
bAkutsjukvård (t.ex. akutmottagning, intensivvård och operation). cFinns det      
ett gemensamt synsätt angående omvårdnad av familjer på Din arbetsplats?      
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Sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i 

omvårdnaden 
Den totala skattningen för hela FAMBO-enkäten var hög (md=88, kvartilerna=81-

94) vilket visar att sjuksköterskornas inställning till familjers betydelse i omvårdnaden 

är mycket positiv. De variationer som beskrivs är alla inom gränsen för hög skattning 

(positiv inställning). Det finns skillnader i den totala skattningen gällande alla 

bakgrunddata, förutom mellan kvinnor och män (tabell 4 och 5). 

 

Sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i 
omvårdnaden relaterat till personliga bakgrundsdata 

Sjuksköterskornas ålder hade betydelse för inställningen till familjers betydelse i 

omvårdnaden. De yngre sjuksköterskorna (≤30 år) skattade lägre än de äldre både 

för den totala skalan och för samtliga delskalor. Den äldsta gruppen (≥ 51år) är den 

åldersgrupp som skattade högst. Vid jämförelse mellan de olika åldersgrupperna 

fanns det skillnader mellan alla åldersgrupper i alla delskalor med två undantag. Vi 

fann inga signifikanta skillnader mellan grupperna ≤30 år och 31-50 år för Familjen 

som en resurs i omvårdnaden och inte mellan grupperna 31-50 år och ≥51 år för Familjen 

som en börda. Likvärdiga resultat framkom även vad det gäller hur länge sedan det var 

som sjuksköterskorna tog sin examen. De som haft sin legitimation kortare tid (≤5 

år) skattade lägre än de som varit legitimerade längre tid (≥6 år), på den totala skalan 

och på samtliga delskalor förutom för Familjen som en resurs i omvårdnaden. 

De manliga sjuksköterskorna skattade lägre för Familjen som en resurs i omvårdnaden och 

för Familjen som en börda. På den totala skalan och resten av delskalorna skattade de 
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manliga sjuksköterskorna också lägre än kvinnorna, men dessa skillnader var icke-

signifikanta. De sjuksköterskor som uppgav att de varit familjemedlem till någon 

som drabbats av svår sjukdom/ohälsa och därav varit i behov av professionell vård 

värderade familjens betydelse i omvårdnaden högre på den totala skalan och för 

Familjen som en samtalspartner jämfört med dem som inte hade denna erfarenhet    

(tabell 4).  

Tabell 4. Median och kvartilavvikelser på FAMBO-skalorna relaterat till sjuksköterskornas     
            (n=634) personliga bakgrundsdata 

 FAMBO 

       Totala skalan Fam-ROa Fam-SPb Fam-Bc Fam-ERd 

Kön  
  Man, md (q1-q3) 85(76-92) 34(30-38) 27(24-29) 14(12-15) 13(11-15) 
  Kvinna, md (q1-q3) 88(82-94) 36(33-38) 26(23-28) 13(11-15) 13(12-15) 
  p-värdee 0.070 0.037 0.003 0.292 0.544 

Ålder   
  ≤30 år, md (q1-q3) 83(76-90) 35(31-37) 24(21-27) 12(10-14) 12(11-14) 
  31-50 år, md (q1-q3) 87(81-93) 36(33-37) 27(24-29) 13(11-15) 13(12-15) 
  ≤51år, md (q1-q3) 90(84-96) 36(34-38) 27(25-30) 14(12-15) 14(12-15) 
  p-värdef 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
  Post-hoc testg ABC -BC ABC AB- ABC 

År sedan legitimation   
  ≤5 år, md (q1-q3) 86(79-92) 35(32-37) 26(23-28) 12(11-15) 13(11-14) 
  ≥6 år, md (q1-q3) 89(82-95) 36(33-38) 27(24-29) 13(11-15) 13(12-15) 
  p-värdee <0.001 0.080 0.002 0.002 <0.001 

Haft svårt sjuk familjemedlemh   
  Ja, md (q1-q3) 88(83-94) 36(33-38) 27(24-29) 13(11-15) 13(12-15) 
  Nej, md (q1-q3) 87(80-93) 35(32-38) 26(23-28) 13(11-15) 13(12-15) 
  p-värdee 0.032 0.192 0.010 0.608 0.544 

Alla  88(81-94) 36(33-38) 27(24-29) 13(11-15) 13(12-15) 
aFam-RO=Familjen som en resurs i omvårdnaden. bFam-SP=Familjen som en samtalspatner. cFam-B= 
Familjen som en börda. dFam-ER=Familjen som sin egen resurs.  eMann-Whitney U-test. fKruskal Wallis test. 
gMann-Whitney U-test med reducerat p-värde <0.017 (enligt Bonferroni) signifikant skillnad mellan: A=≤30 
år och 31-50 år; B=≤30 år och ≥51år; C=31-50 år och ≥51år. hHar Du varit familjemedlem till någon som 
drabbats av svår sjukdom/ohälsa och varit i behov av professionell vård? 
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Sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i 
omvårdnaden relaterat till organisatoriska bakgrundsdata 

Det framkom skillnader mellan sjuksköterskorna beroende på vilken 

organisationsform de varit mest verksamma inom. Dessa skillnader fanns både för 

den totala skalan och för Familjen som en resurs i omvårdnaden samt för Familjen som sin 

egen resurs. Vid inbördes jämförelse mellan respektive grupp skattade de 

sjuksköterskor som mest arbetat inom primärvården högre än de inom den slutna 

vården.  

Det fanns skillnader även i sjuksköterskornas skattningar i relation till den specialitet 

de arbetade inom vid tidpunkten för studien. Familjers betydelse i omvårdnaden 

skattades lägst av de som arbetade inom akutsjukvården, medan sjuksköterskor som 

arbetade inom barnsjukvården skattade högst. Denna fördelning sågs även för 

delskalorna. Sjuksköterskorna inom barnsjukvården skattade högst och de som 

arbetade inom akutsjukvården skattade lägst i alla delskalor utom för Familjen som en 

resurs i omvårdnaden, där sjuksköterskorna inom psykiatrin skattade något lägre än 

övriga. 

De sjuksköterskor som uppgav att det fanns ett gemensamt synsätt angående 

omvårdnad av familjer på deras arbetsplats hade genomgående en högre skattning än 

de som uppgav att detta synsätt inte fanns (tabell 5).  
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Tabell 5. Median och kvartilavvikelser på FAMBO-skalorna relaterat till sjuksköterskornas 
             (n=634) organisatoriska bakgrundsdata 

         Totala skalan Fam-ROa Fam-SPb Fam-Bc Fam-ERd 

Organisationsform     
  Sjukhusvård, md (q1-q3) 87(80-94) 35(32-38) 26(24-29)    13(11-15) 13(12-15) 
  Primärvård, md (q1-q3) 90(85-95) 36(34-38) 27(25-29) 13(12-15) 14(13-15) 
  Kommunal vård, md (q1-q3) 88(84-93) 36(34-38) 27(25-29) 13(11-15) 14(13-15) 
  Övrigt, md (q1-q3) 88(83-94) 35(33-37) 27(25-29) 14(11-16) 14(12-15) 
  p-värdee 0.014 0.030 0.063 0.357 <0.001 
  Post-hoc testf A---- A---- ----- ----- A----- 

Specialiteter   
  Vårdavdelningg 85(79-91) 35(32-37) 26(23-28) 13(11-15) 13(11-14) 
  Öppenvård 90(85-96) 36(34-38) 27(25-29) 13(11-15) 14(13-16) 
  Geriatrisk vård 90(84-94) 36(34-38) 27(25-29) 13,5(12-15) 13(12-15) 
  Akutsjukvårdh 84(75-92) 34(31-37) 25(22-28) 12(11-14) 12,5(11-15) 
  Barnsjukvård 94(87-94) 37(35-39) 28(26-31) 15(12-16) 15(13-16) 
  Psykiatrisk vård 87(78-94) 33,5(30-38) 26(23-28) 14(12-15) 13,5(12-15) 
  p-värdee <0.001 <1.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Gemensamt synsätti   
  Ja, md (q1-q3) 89(84-95) 36(34-38) 27(25-29) 14(11-15) 14(12-15) 
  Nej, md (q1-q3) 85(78-92) 35(32-37) 26(23-28) 13(11-14) 13(11-15) 
  p-värdej <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 

Alla  88(81-94) 36(33-38) 27(24-29) 13(11-15) 13(12-15) 
aFam-RO=Familjen som en resurs i omvårdnaden. bFam-SP=Familjen som en samtalspatner. cFam-B= Familjen som      
en börda. dFam-ER=Familjen som sin egen resurs. eKruskal Wallis test. fMann-Whitney U-test med reducerat p-värde 
<0.008 (enligt Bonferroni) signifikant skillnad mellan: A=Sjukhusvård och Primärvård; B=Slutenvård och Kommunal 
vård; C=Sjukhusvård och Övriga; D=Primärvård och Kommunal vård; E= Primärvård och Övriga; F=Kommunal vård 
och Övriga. gÖvria vårdavdelningar på sjukhus (t.ex. medicin, kirurgi och infektion). hAkutsjukvård (t.ex. akut-
mottagning, intensivvård och operation). iFinns det ett gemensamt synsätt angående omvårdnad av familjer på Din 
arbetsplats? jMann-Whitney U-test.                                                                                           
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Prediktorer för en lägre skattning av familjers 

betydelse i omvårdnaden 
Utifrån den logistiska regressionsanalysen visade det sig att vara en manlig 

sjuksköterska eller att ha examinerats för mindre än fem år sedan predicerade för en 

lägre skattning på alla skalor. Att inte ha ett gemensamt synsätt angående omvårdnad 

av familjer predicerade också för en lägre skattning på alla skalor utom för Familjen 

som en börda.  

 

Sjuksköterskors kommentarer 
Avslutningsvis fick sjuksköterskorna ge kommentarer som de tyckte var relevanta i 

förhållande till innehållet i enkäten. I de flesta kommentarer framkom det tydligt att 

sjuksköterskornas inställning till familjers betydelse i omvårdnaden var mycket 

positiv, även om variationer kunde ses. Kommentarerna handlade i stort om 

familjers delaktighet, familjernas situation och inbördes relationer och faktorer som 

hindrar respektive underlättar familjens medverkan. 

Inom flera verksamheter såg sjuksköterskorna familjen som en del i omvårdnaden 

och inom vissa verksamheter var familjen en förutsättning för att omvårdnaden 

skulle fungera på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt gav sjuksköterskorna 

kommentarer om att det inte alltid är helt självklart att familjen ska vara med i 

omvårdnaden utan att det är patientens vilja som avgör. 

”Berikande och en stor utmaning att arbeta med hela familjen och även nödvändigt för ett bra 

resultat.” 
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”Familjen mycket viktig, men lyhördhet mot patienten är mycket viktigt – vad den sjuke vill/vill 

ha med. Att erbjuda information, delaktighet, samtal är viktigt och om familjerelationen är god är 

det en stor vinst för alla om familjen finns med i vården.” 

Familjemedlemmarnas situation betonades och i vilken omfattning de kan eller bör 

vara med i den sjukes omvårdnad. En viktig del i sjuksköterskornas arbete är att vara 

lyhörda och känna in familjens situation. En del betonade att när de som är 

professionella tar över omvårdnaden får familjemedlemmar möjlighet till 

återhämtning och tid till att bara få vara anhörig. 

”Men det är viktigt som professionell vårdare att vara medveten om att anhöriga också i mycket 

stor utsträckning drabbas och måste handskas med en svår situation om en patient är svårt sjuk” 

”En annan aspekt, hur mycket familjen orkar med. Som sjuksköterska kan man se till att den 

sjuke med familj får det stöd som de behöver. Det optimala är alltid när den sjuke, familj och 

sjukvård kan verka i enighet.” 

Trots att det var en mycket positiv inställning till familjer så fanns det faktorer som 

sjuksköterskorna ansåg påverka i vilken omfattning familjen kunde vara med i 

omvårdnaden. Vårdorganisation, ledarskap, neddragningar, stor arbetsbelastning och 

tidsbrist, var faktorer som omnämndes av sjuksköterskorna. Andra faktorer som 

sjuksköterskorna menade kan påverka graden av familjers delaktighet i omvårdnaden 

är till exempel brist på utrymme i patientsalarna och att det inte får vara för många 

familjemedlemmar samtidigt inne på rummet. 

”Avgörande är tidsbristen på grund av för hög arbetsbelastning.”… ”Finns ej möjlighet eller tid till 

det engagemang som skulle behövas.”   
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”Önskar det fanns mer tid, ökad förståelse och uppbackning från ansvariga chefer och politiker. 

Även utbildning behövs, handledning. Saknar tydliga riktlinjer. Resurser behövs, vårdutveckling 

och bra chefer som påverkar vården positivt. Struktur och planering.” 

”Naturligtvis är det avgörande för kontakten med familj/anhöriga om vården bedrivs vid 

mottagning/öppen- eller slutenvård. Alla väljer inte att komma till öppenvårdskontakter 

tillsammans med anhöriga!” 

”Föräldrarna är fantastiskt viktiga inom neonatalvården och när de hindrar mig i mitt arbete 

handlar det om att de nästan inte får plats på salen på grund av utrymme och man fastnar i ett 

samtal ofta och får ligga efter med annat men det ingår i mina arbetsuppgifter och jag ser oftast det 

som en stor fördel – att jobba med hela familjen är en självklarhet för oss.” 

Sjuksköterskorna gav exempel på situationer som upplevdes svåra i relationen mellan 

dem själva och familjemedlemmarna och som var hindrande för familjens delaktighet 

i omvårdnaden. Det som nämndes handlade bland annat om att vissa familje-

medlemmar själva tog avstånd, samarbete och kommunikation, de är oroliga, stör för 

småsaker och respekterar inte när sjuksköterskorna är upptagna av annat. 

”Ibland stöter man på anhöriga som har svårt att hantera den nya situationen. Ilska, förtvivlan och 

oro kan yttra sig som ”jobbig, krävande eller otacksam anhörig”  

”Anhörigas roll är väldigt viktig om de samarbetar med oss.” 

Problemet att engagera sig och göra familjer delaktiga i omvårdnaden när familjens 

inbördes relationer var dåliga sedan tidigare påtalades i kommentarerna. Samtidigt 

var det andra som påpekade att deras engagemang i familjer har positiv inverkan på 

både patienten och familjen, men att det även är positivt för dem själva. 
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”Tycker att mitt engagemang i familjen, kring den sjuke skapar trygghet för patienten, familjen och 

i förlängningen åt mig själv.” 

”Vid de tillfällen man har kunnat ägna sig åt anhöriga har man fått en tillfredsställelse i arbetet 

och faktiskt en gladare och mer harmonisk patient.” 

”Svårt att hantera situationer där familjen har inbördes konflikter som har tendens att komma upp 

till ytan, när någon är svårt sjuk. Familjemedlemmar skuldkänslor, dåliga samveten går då oftast 

ut över personalen och patient blir lidande” 

”Det svåraste är när patientens önskan och familjemedlemmens önskan är helt motsatta. Vem ska 

jag då vårda? Jag behöver ju inte ”välja sida” utan försöker stödja båda sidor, men då sugs hela jag 

och min energi upp!” 

När det gäller att ge familjemedlemmar information om patienten eller att göra 

familjer delaktiga i samtal om omvårdnaden så utgår sjuksköterskorna även här 

utifrån vad patienten önskar men det är inte alltid sjuksköterskorna som inbjuder till 

samtal utan det kan vara läkare eller familjemedlemmarna själva. 

”Att få information om patientens situation före vårdtiden och om hur den nuvarande situationen 

kan påverka det fortsatta boendet och livet är avgörande för mitt arbete. Där är anhöriga oerhört 

viktiga. Ju bättre samarbete med familjen, desto bättre brukar resultatet bli!” 

”Inbjudan till samtal görs nästan alltid av läkare på vår avdelning. Mina samtal med familjer sker 

nästan alltid efter patienten eller den anhöriges önskemål, ofta spontant då något viktigt 

uppkommer. Detta är dock en kultur och praxis jag gärna ser en förändring på.” 
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DISKUSSION 
Resultatet visade att sjuksköterskorna har en mycket positiv inställning till familjers 

betydelse i omvårdnaden. Det kan finnas flera anledningar till detta. Under de 

senaste åren har familjemedlemmars roll inom olika vårdorganisationer diskuterats av 

sjuksköterskor och omvårdnadsforskare (Benzein & Saveman, 2004; Östlinder, 

2004). Till exempel, har familjemedlemmars engagemang och deltagande i 

omvårdnaden belysts inom vård av äldre i hemmet (Jansson, Grafström & Winblad, 

1997), inom särskilt boende för äldre (Hertzberg, m.fl., 2003; Weman, m.fl., 2004) 

och inom palliativ vård (Andershed & Ternestedt, 2000). Denna diskussion har 

kanske till viss del påverkat sjuksköterskornas positiva inställning. Resultaten är dock 

i linje med andra studier som visar att familjen anses vara av stor betydelse både för 

patienten och för sjuksköterskorna själva (Berterö, 2002; Hallgrimsdottir, 2000; 

Jansson, m.fl., 2001; Wright, 2002; Åstedt-Kurki, m.fl., 2001a, 2001b). Det kan antas 

att en positiv inställning till familjer underlättar interaktionen mellan sjuksköterskor 

och familjer (Åstedt-Kurki m.fl., 2001b), och kan medföra en tillfredsställelse i 

sjuksköterskornas arbete (Berterö, 2002; Söderström, m.fl., 2003).  

De yngre sjuksköterskornas skattningar är lägre än de äldres, vilket vi inte funnit i 

några andra studier. Detta resultat kan möjligen bero på att yngre sjuksköterskor 

fokuserar mer på patienten som individ än på familjen. Det är fortfarande vanligt att 

omvårdnaden av patienten anses vara sjuksköterskornas primära uppgift 

(Hallgrimsdottir, 2000; Åstedt-Kurki, m.fl., 2001a, 2001b; Ryan & Scullion, 2000). 

De som varit legitimerade sjuksköterskor kortare tid (≤5 år) hade lägre skattningar 

(Fam-RO icke-signifikant) i förhållande till de sjuksköterskor som haft sin 

legitimation en längre tid (≥6 år). Detta resultat är också i linje med tidigare studier, 

som visar att yngre och nyutexaminerade sjuksköterskor fokuserar mer på patienten 

som individ, tekniska delar och ser omvårdnaden som mer uppgiftsorienterad 
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(Henderson, 2002; Macleod Clark, Maben & Jones, 1997). Dessutom har 

sjuksköterskor som varit verksamma under en kortare period inte samma erfarenhet 

av att ha träffat familjer i deras profession (Plowright 1998). Detta kan medföra att 

nyutexaminerade sjuksköterskor, som Benner (1992) benämner noviser, tenderar att 

se patienten som det centrala i omvårdnaden och familjen som en kontext.  

De manliga sjuksköterskorna skattade lägre än de kvinnliga avseende Familjen som en 

resurs i omvårdnaden och Familjen som en samtalspartner. Regressionsanalysen visar också 

att vara manlig sjuksköterska predicerar för en lägre skattning i jämförelse med 

kvinnliga sjuksköterskor. Att vara man eller kvinna påverkar inställningen till 

familjers betydelse i omvårdnaden är ett intressant resultat, som vi endast funnit visst 

stöd för i ett fåtal tidigare studie (Weman m.fl., 2004; Åstedt-Kurki m.fl., 2001a). 

Vidare forskning bör därför omfatta ett genusperspektiv.  

Sjuksköterskor som uppgav att de har varit familjemedlem till någon som drabbats 

av svår sjukdom/ohälsa och varit i behov av professionell vård hade en signifikant 

högre skattning på den totala skalan och för Familjen som en samtalspartner, i jämförelse 

med dem som inte hade denna erfarenhet. Med stöd i detta resultat ses en god 

kommunikation mellan sjuksköterskor och familjemedlemmar av stor vikt.           

Det är inte förvånande att privata erfarenheter påverkar det professionella 

förhållningssättet. Däremot är kunskapen begränsad om vilka livserfarenheter hos 

sjuksköterskor som påverkar deras inställning till familjers betydelse i omvårdnaden. 

Detta är ännu ett fokus för vidare forskning. 

Vid jämförelse mellan vårdorganisationer visade det sig att sjuksköterskor, som 

arbetat mest inom primärvården, skattade högre jämfört med dem som mest arbetat 

inom den slutna vården. Sjuksköterskor inom primärvården skattade högre angående 

Familjen som en resurs i omvårdnaden och Familjen som sin egen resurs, vilket indikerar att 
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familjerna är av betydelse både för sjuksköterskorna själva men även för familjerna. 

Dessa sjuksköterskor besöker också patienterna i deras hem och blir därför mer 

involverade i familjerna. Att möta familjerna i deras egen hemmiljö kan bidra till att 

än mer se familjen som en samtalspartner och som en resurs (Benzein m.fl., 2004).   

Den lägre skattningen för sjuksköterskor som uppgav att de mest arbetat inom den 

slutna vården, jämfört med de som mest arbetat inom primärvården, kan relateras till 

deras inställning att se interaktioner med familjer som en ren informationsgivning 

(Åstedt-Kurki m.fl., 2001a). Andra studier har visat att sjuksköterskor inom den 

slutna vården inte ser familjerna som en resurs och att deras uppmärksamhet är 

riktad mot patienterna (Clarke, 2000) och att familjerna inte bjuds in till att delta i 

patientens omvårdnad (Söderström m.fl., 2003). Detta kan vara ett tecken på den 

krävande arbetssituationen som rapporterats i flera studier (Kelly, 1996, 1998; 

Demir, Ulusoy & Ulusoy, 2003). När kraven är höga måste sjuksköterskorna 

prioritera sina arbetsuppgifter och det är rimligt att anta att de ger patienten första 

prioritet. Å andra sidan, är det välkänt att hindrande föreställningar hos 

sjuksköterskor påverkar deras interaktioner med familjer, till exempel att det tar 

mycket av deras tid att ta sig an familjerna, tid som de behöver till andra uppgifter 

(Wright m.fl., 2002), och därför påtalar de att de inte har tid med familjerna 

(O’Malley, Favaloro, Anderson, Anderson, Siewe, Benson-Landau m.fl., 1991; 

Hallgrimsdottir, 2000; Hertzberg m.fl., 2003). I de kommentarer som 

sjuksköterskorna framförde i denna studie kunde bakomliggande hindrande 

föreställningar skönjas. Detta resultat nyanserar bilden som framträder i övrigt. Vi 

instämmer med Wright och Leahey (2005), som menar att det ibland är tillräckligt att 

som sjuksköterska ge familjerna några minuter av sin tid för att tillfredsställa deras 

behov och att detta kan spara mycket tid för sjuksköterskorna under resten av 

vårdtiden.  
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Ovanstående resultat kan också jämföras med studier som delvis visar motsatta 

resultat, till exempel visar några studier att sjuksköterskor inom primärvården också 

har en stor arbetsbörda, och inte har tillräckligt med tid för omvårdnaden av 

patienter och familjer (Berterö, 2002). Åstedt-Kurki med flera (2001b), visar att 

sjuksköterskor inom den slutna vården har en positiv inställning till familjer om det 

finns en organiserad, kontinuerlig behandling och en holistisk syn på vården. Vidare 

så är det väl känt att inom slutenvården för barn är föräldrar inkluderade i vården 

(Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2005) och ibland även syskon (von Essen & Enskär, 

2003), antingen separat eller som en enhet i omvårdnaden. 

Sjuksköterskor som arbetade inom barnsjukvården skattade högst medan de som 

arbetade inom akutsjukvården skattade lägst. Detta resultat är inte förvånande, 

eftersom föräldrar är ett naturligt och nödvändigt inslag i barnsjukvården. Dock är 

det inte självklart att familjer blir annorlunda bemötta inom barnsjuklvården än inom 

akutsjukvården, trots skattningarna i denna studie. Söderbäck (1999) visade att 

sjuksköterskor i barnsjukvården i stor utsträckning ser föräldrar som givare och 

mottagare av information och att de känner sig osäkra i sin roll mot föräldrarna. 

Vidare anser både föräldrar och sjuksköterskor att dagens barnsjukvård 

karakteriseras av asymmetriska relationer, där personalens roll är dominant 

(Söderbäck, 1999).  De lägre skattningarna inom akutsjukvården speglar förmodligen 

det en del sjuksköterskor uttryckte i kommentarerna, dvs. att patienternas vårdtider 

är mycket korta och att vården är uppgifts- och teknikinriktad. Med beaktande av att 

akutsjukvård i denna studie innefattar områden såsom operation och anestesi, är 

sjuksköterskornas möten med familjer ofta kortvariga och under upplevd tidspress.  

Detta står dock inte i motsasts till att kunna ha en familjefokuserad ansats.  

De sjuksköterskor som angav att de har ett gemensamt synsätt angående omvårdnad 

av familjer på sin arbetsplats skattade högre på samtliga skalor jämfört med dem som 
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inte hade denna erfarenhet. Avsaknad av ett gemensamt synsätt (enligt 

regressionsanalysen) predicerade för en lägre skattning avseende familjers betydelse i 

omvårdnaden. Om personal har en gemensam omvårdnadsfilosofi har det 

framkommit att det påverkat medvetenheten om och betydelsen av att implementera 

detta i sjuksköterskornas praktiska arbete (Lövgren, Åström & Engström, 2001). 

Emellertid vet vi inget om sjuksköterskornas underliggande mening bakom deras 

svar i vår studie, men vi antar att de har diskuterat och instämt i någon sorts 

gemensam syn på familjer på sina respektive arbetsplatser.  

En omfattande, om än inte heltäckande litteratursökning (omvårdnadsinriktade 

databaser, Internet, litteratur, referenslistor på inhämtade artiklar) och 

litteraturgenomgång ligger som grund till enkäten och utgör en god förankring 

utifrån tidigare forskning inom området., vilket är betydelsefullt vid utveckling av en 

enkät (Polit & Beck, 2004). Den vidare utvecklingen av enkäten har genomgått 

många steg, den har diskuterats och testats för att minimera risken för eventuella 

felkällor. Detta genomfördes med syfte att ge enkäten en klar struktur och en så hög 

validitet som möjligt (jmf. Polit & Beck, 2004; Streiner & Norman, 1995). Denna 

process kan dock inte ses som ett primärt bevis på kvalitet (Polit & Beck, 2004), men 

är en förutsättning för fortsatt utveckling (Streiner & Norman, 1995). 

Sjuksköterskorna var mycket positivt inställda till familjers betydelse i omvårdnaden. 

Det positiva resultatet som framkom kan dock vara ett resultat av att 

sjuksköterskorna vill vara till lags och ge svar som de tror förväntas av dem, vilket är 

en välkänd felkälla. En ytterligare anledning till att resultatet visar på en så positiv 

inställning kan vara att enkätens utformning inte möjliggör en tillräcklig 

diskriminering av svarsalternativen.  
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Detta är den första studien som genomförts med ett randomiserat urval av landets 

sjuksköterskor om deras inställning till familjers betydelse i omvårdnaden. 

Svarsfrekvensen var förvisso något låg (65 %) men ett slumpmässigt 

urvalsförfarande ger ett representativt urval (Polit & Beck, 2004) av landets 

sjuksköterskor, och bortfallet till trots visade det sig att deltagarna var jämförbara 

med Vårdförbundets medlemmar, vad gäller kön, ålder och legitimationstid.  

Det interna bortfallet var lågt (0-3,5 %) och detta ersattes med respektive påståendes 

medelvärde. Enligt Downey och King (1998) får man samma resultat vare sig det 

interna bortfallet ersätts med individens eller påståendets medelvärde, när det interna 

bortfallet är mindre än 20 %.  

 

Slutsats 
Denna studie visar att svenska sjuksköterskor har en positiv inställning till familjers 

betydelse i omvårdnaden. De skillnader som visats mellan olika grupper ligger alla 

inom ramen för höga skattningar. Även om olika faktorer kan ha påverkat det 

positiva resultatet är det rimligt att dra slutsatsen att sjuksköterskor tänker positivt 

om familjer i omvårdnaden. Detta säger emellertid inget om hur interaktionen mellan 

sjuksköterskor och familjer ser ut i den dagliga omvårdnaden. För att generera den 

kunskapen behövs mer forskning, t ex observationsstudier.   
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                                                                         Bilaga 1 
    

Sammanställning av de enkätstudier som framkom vid litteratursökningen, vid 
utvecklingen av FAMBO-enkäten 

 

Författare, 
(årtal) och 
land 

Syfte Instrument Urval och 
kontext 

Blower & 
Morgan (2000) 
England 

Att mäta inställningar till 
föräldrars delaktighet i 
omvårdnaden. 

Checklista med 15 
omvårdnadsuppgifter.  

40 ssk, 40 föräldrar 
till barn (0-5 år), 
barnsjukvård 

Bruce et al. 
(2002) Kanada 

Att mäta uppfattning om 
och tillämpning av 
familjecentrerad vård på 
barnavdelningar. 

Family-Centered Care 
Question-naire 
(FCCQ-R), 45 frågor.  

483 vårdpersonal, 
barnsjukvård 

Caty, Larocque 
& Koren 
(2001) Kanada 

Att mäta uppfattning om 
och tillämpning av 
familjecentrerad vård på 
barnavdelningar. 

Family-Centered  Care 
Questionnaire (FCCQ-
R), 45 frågor.  

338 ssk, 
barnsjukvård 

Hallgrims-
dottir (2000) 
Island 

Att mäta synen på/upp-
levelser av omvårdnad av 
familjer till mycket svårt 
sjuka/skadade eller hastigt 
avlidna patienter. 

64 frågor av både 
generell och specifik 
karaktär.  

54 ssk, olycksfall- 
och akutsjukvård 

Hammond 
(1995) 
Australien 

Att mäta inställningar till 
familjemedlemmars 
delaktighet i omvårdnaden.

17 frågor samt 
checklista.  

27 ssk/20 familje-
medlemmar, 
intensivvård 

Kirchhoff & 
Beckstrand 
(2000) USA 

Att mäta upplevelser av 
hindrande/underlättande 
orsaker i omvårdnaden av 
sjuka och deras familjer vid 
vård i livets slutskede. 

64 frågor.  199 ssk, 
intensivvård 

Kristensson-
Hallström & 
Elander (1994) 
Sverige 

Att mäta inställningar till 
föräldrars delaktighet i 
omvårdnaden. 

Instrument med 37 
frågor.  

44 personal, 40 
föräldrar (till barn 
0-5 år), kirurgisk 
barnsjukvård 
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Sammanställning av de enkätstudier som framkom vid litteratursökningen, vid 
utvecklingen av FAMBO-enkäten 

 

 

Författare, 
(årtal) och 
land 

Syfte Instrument Urval och 
kontext 

Maxton F.J. 
(1997) 
Australien 

Att mäta uppfattning av 
familjer i omvårdnaden. 

Instrumentet beskrivs 
inte i artikeln. 

72 vårdpersonal 
(varav 47 ssk), 
barnintensivvård 

O´Malley et al. 
(1991) 
Australien 

Att mäta inställningar till 
familjers behov i 
omvårdnaden. 

Critical Care Needs 
Inventory (CCFNI), 45 
frågor. 

126 ssk, 
intensivvård. 

Pfiel (1997) 
England och 
Tyskland 

Att mäta föräldrars 
delaktighet i omvårdnaden 

Instrument utvecklat 
med the European 
Charter for Children in 
hospital som baseline.  

64 ssk, 
barnsjukvård. 

Plowright 
(1998) England 

Att undersöka inställningar 
om besökare på en 
intensivvårdsavdelning. 

Strukturerad intervju 
utifrån frågeformulär, 
20 frågor.  

68 ssk, 
intensivvård. 

Ryan & 
Scullion (2000) 
Irland 

Att mäta synen på 
familjens roll i 
omvårdnaden. 

Instrument med 100 
omvårdnadsuppgifter.  

78 personal (33% 
ssk), 44 familje-
medlemmar, 
sjukhem 

Tye (1993) 
England 

Att mäta inställning till 
familjers behov då en 
familjemedlem hastigt 
avlidit. 

35 frågor.  52 ssk, olycksfall 
och akutsjukvård. 

Åstedt-Kurki et 
al. (2001a) 
Finland 

Att mäta synen på 
interaktioner mellan 
personal och 
familjemedlemmar. 

28 frågor. 320 personal (81 % 
ssk), kirurgi barn- 
och vuxen- 
avdelning, akut-
mottagning. 

Åstedt-Kurki et 
al. (2001b) 
Finland 

Att mäta synen på 
interaktioner mellan 
personal och 
familjemedlemmar. 

Instrumentet beskrivs 
inte i artikeln. 

155 ssk/läkare, 
medicin-
avdelningar. 
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      Familjers betydelse i omvårdnaden  

         Födelseår? ______________                   Är Du       Man?          Kvinna?    

           Vilket år blev Du legitimerad sjuksköterska? _______________________ 

           Inom vilken organisationsform har Du varit mest verksam?   

               Sluten vård      Primärvård      Kommunal vård     Annat  

           Inom vilken specialitet arbetar Du för närvarande? _________________ 

Finns det ett gemensamt synsätt angående omvårdnad av familjer  på Din                                        
arbetsplats?                 

  Ja                 Nej   

Har Du varit familjemedlem till någon som drabbats av svår ohälsa och       
varit i behov av professionell vård?     

 Ja                 Nej    

 

Instruktion till enkäten  

 
Enkäten består av ett antal allmänna påståenden om familjers betydelse i 
omvårdnaden. Påståendena är inte sorterade i någon viss ordning och kan likna 
varandra, men är inte identiska. Besvara dessa påståenden i snabb följd utifrån 
den tanke som först kommer upp när Du läser dem. Sätt kryss i rutan för det 
svarsalternativ som bäst motsvarar Din tanke om respektive påstående.  

Med familj avses den sjuke/patienten och familjemedlemmar, vänner, grannar eller 
andra närstående. 

Har Du kommentarer till något eller några påståenden eller övriga synpunkter 
finns det utrymme i slutet av enkäten.  
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*Ingår i den slutliga versionen av FAMBO-enkäten  

 

 

   Tar helt 
avstånd

Tar delvis 
avstånd 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

1* Det är viktigt att ta reda på vilka som ingår i 
den sjukes familj 

    

2* Familjemedlemmars närvaro hindrar mig i mitt 
arbete 

    

3 Samtal som kan röra upp känslor hos 
familjemedlemmar har jag svårt att hantera 

    

4 Det är svårt att identifiera familjernas egna 
resurser så att de i så stor utsträckning som 
möjligt kan hantera sin situation själva 

        
 

           
 

            
 

            
 

5 Jag ger familjer den information som jag anser 
att de behöver  

    

6* En god relation med familjemedlemmar ger 
mig arbetsglädje 

    

7* Familjemedlemmar skall erbjudas att delta 
aktivt i den sjukes personliga omvårdnad 

    

8 Det är viktigt att erbjuda familjer att samtala 
om sin situation när någon i familjen drabbats 
av sjukdom/ohälsa 

        
 

           
 

            
 

            
 

9 Att engagera sig i familjer är utmanande     

10* Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull 
för mig som sjuksköterska 

        
 

           
 

            
 

            
 

11 Det är svårt att ge information till hela familjen 
samtidigt 

    

12* Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal i 
början av vårdkontakten 

    

13 Jag väljer när familjemedlemmar kan närvara i 
omvårdnadssituationer 

    

14 Det är svårt att bemöta och vårda familjer som 
är kritiska till omvårdnaden 

    

15* Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla 
av trygghet 

    

16 Att engagera sig i familjer tar av den tid jag 
behöver till andra arbetsuppgifter 
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*Ingår i den slutliga versionen av FAMBO-enkäten  

 

 

  Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

17 Familjemedlemmar ska själva välja när de kan 
närvara i omvårdnadssituationer 

    

18* Jag har inte tid att ta hand om familjer     
19* Samtal med familjemedlemmar i början av 

vårdkontakten gör att det spar tid i mitt 
fortsatta arbete 

         
 

           
 

            
 

            
 

20 En familjemedlems sjukdom/ohälsa påverkar 
alla i familjen 

    

21* Familjemedlemmars närvaro underlättar för 
mig i mitt arbete  

    

22 Det är svårt att bemöta och vårda sörjande 
familjer  

    

23* Familjemedlemmar skall erbjudas att delta 
aktivt i den sjukes vårdplanering 

    

24* Jag tar alltid reda på vilka som ingår i den 
sjukes familj 

    

25* Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull 
för familjemedlemmarna själva 

    

26 Jag undviker att ta kontakt med 
familjemedlemmar 

    

27* Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid 
avslutning av vårdkontakten 

    

28 Det är viktigt att lyfta fram familjernas egna 
resurser så att de i så stor utsträckning som 
möjligt kan hantera sin situation själva  

         
 

           
 

            
 

            
 

29 Samtal med familjemedlemmar är svåra att 
hantera eftersom det finns risk att jag inte kan 
besvara deras frågor 

         
  

           
 

            
 

            
 

30 Det är svårt att bemöta och vårda familjer med 
andra övertygelser och värderingar än mina 

    

31 Så många familjemedlemmar som möjligt bör 
få information om den sjukes omvårdnad vid 
samma tillfälle 
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*Ingår i den slutliga versionen av FAMBO-enkäten  

 

 

  Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

32* Jag inbjuder familjemedlemmar att delta aktivt 
i den sjukes personliga omvårdnad  

    

33 Samtal med familjemedlemmar kan röra upp 
känslor hos mig som jag inte kan hantera 

    

34 Den sjuke väljer när familjemedlemmar kan 
närvara i omvårdnadssituationer 

    

35* Jag frågar familjerna på vilket sätt jag kan 
stödja dem 

    

36* Jag uppmuntrar familjer att använda sina egna 
resurser så att de i så stor utsträckning som 
möjligt kan hantera sin situation själva 

         
 

           
 

            
 

            
 

37* Jag ser familjemedlemmar som 
samarbetspartners  

    

38 Samtal med familjemedlemmar är svåra att 
hantera eftersom det finns risk att jag 
uppfattas som nyfiken 

         
 

           
 

            
 

            
 

39 Det är svårt att bemöta och vårda oroliga 
familjer  

    

40* Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid 
förändringar/försämringar 

    

41 Familjemedlemmars närvaro är betydelsefull
för den sjuke 

    

42* Att engagera sig i familjer ger en känsla av att 
vara till nytta 

    

43* Från familjer får jag mycket värdefull kunskap 
som jag har användning av i mitt arbete 

    

44 Jag ger familjer den information de efterfrågar     

45*  Det är viktigt att ta sig tid med familjer     

46* Familjemedlemmars närvaro ger mig en känsla 
av att vara kontrollerad 

    

47* Jag bjuder in familjemedlemmar till samtal vid 
vårdplanering 
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*Ingår i den slutliga versionen av FAMBO-enkäten  

 

Kommentarer: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tack för Din medverkan!  

  Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

48* Jag ser mig själv som en resurs till familjer 
så att de i så stor utsträckning som möjligt 
kan hantera sin situation själva 

         
 

           
 

           
 

           
 

49* Familjemedlemmars närvaro gör mig 
stressad 

    

50 Att engagera sig i familjer är känslomässigt 
krävande 

    

51 Jag vill lära mig mer om omvårdnad av 
familjer 

      

 Mitt engagemang i familjer avgörs av:    

52 vårdtidens längd      

53 sjukdomstillstånd      

54 prognos     

55 om familjemedlemmarna visar sin 
uppskattning mot personalen           

    

56 familjemedlemmarnas samarbetsvilja mot 
personalen 

    

57 mina kollegors inställning till att engagera 
sig i familjemedlemmar 

    

58 min arbetsbelastning     

59 mitt arbetsschema     

60 annat _____________________________     



                                                                         Bilaga 3 

 

   

 

FAMILJERS BETYDELSE I OMVÅRDNADEN 

Familjer har börjat inta en mer central roll i omvårdnaden av sina sjuka familje-
medlemmar, och sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med familjer i sitt arbete. 
Eftersom vi inte vet så mycket om sjuksköterskors inställningar till familjers 
betydelse i omvårdnaden ur ett nationellt perspektiv är det av stor vikt att det 
undersöks. För att få en ökad kunskap om detta genomför Högskolan i Kalmar, 
Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap denna undersökning i samarbete 
med Vårdförbundet. 

Du är en av de slumpmässigt utvalda sjuksköterskor som detta frågeformulär 
skickats till. Dina adressuppgifter är hämtade ur Vårdförbundets medlemsregister 
och behandlade av förbundets personal. Deltagandet är frivilligt och frågeformuläret 
besvaras anonymt. 

Enkäten efterfrågar vad Du anser om familjers betydelse i omvårdnaden. Du 
ombedes att utgå från Din roll som sjuksköterska och ange det svarsalternativ som 
bäst motsvarar Din tanke om respektive påstående.  

Dina svar är av stor betydelse och Du ombedes att besvara och återsända 
frågeformuläret inom en vecka. 

Kalmar och Stockholm den 4 maj 2004 

 

Eva Fernvall                                       Britt-Inger Saveman                Eva Benzein         
Ordförande Vårdförbundet                Docent                                    Med Dr 

 

Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar 

 

 


