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Abstract 

Background: Research concerning family-centered care in the intensive care unit (ICU) 

evidence benefits for patients, families and nurses. Nonetheless, family integration in the 

ICU is often not realized. One of the prerequisites for conducting family-centered care is 

an open visiting policy. In Sweden the great majority of ICU have an open visiting policy, 

while in Italy prevails a restrictive visiting policy. 

Purpose: To describe and compare the Swedish and Italian intensive care nurses' 

perception and experience of working with the family-centered care. 

Method: A qualitative and comparative approach with the theoretical framework 

consisting of von Bertalanffys General System Theory applies. The study population 

consisted of five intensive care nurses respective from a Swedish and an Italian ICU 

sampled by convenience. Data collected through semi structured interviews were 

analyzed by qualitative content analysis. 

Results: The study shows that the Italian nurses have more restricted views to the 

involvement of the family in the ICU then the Swedish nurses have – albeit both groups 

acknowledge the positive effects of family involvement in care. One obstacle to the 

implementation of family-centered care in the Italian ICU – beside the nursing shortage 

– are the open space ICU which affects patients and their families´ privacy. Even Swedish 

nurses take up privacy issues relative to open space. 

Conclusion: Structural changes have to be made to improve the accessibility of the 

families to the ICU. The nurses´ resistance to involve the families in the intensive care 

needs to be addressed with appropriate education and enhancement of communication to 

better interact with family. 
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Abstrakt 

Bakgrund: Forskning om familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelning (IVA) visar 

fördelar för patienten, familjen och sjuksköterskor. Trots detta är familjens delaktighet på 

IVA inte så vanligt. En av förutsättningarna för att kunna bedriva familjecentrerad vård 

är en öppen besökspolicy. I Sverige har de flesta IVA en öppen besökspolicy, medan i 

Italien råder mera strikta förhållande. 

Syfte: Att i en komparativ belysning beskriva svenska och italienska 

intensivvårdssjuksköterskors uppfattning och erfarenhet av att arbeta med 

familjecentrerad vård. 

Metod: En kvalitativ och komparativ ansats med teoretisk utgångspunkt från von 

Bertalanffys generella systemteori tillämpades. Studiepopulationen bestod av fem 

intensivvårdssjuksköterskor från en italiensk respektive en svensk 

intensivvårdsavdelning, valt med ett lämplighetsurval. Data insamlades genom 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studien visar att italienska sjuksköterskor har en mer restriktiv syn på familjens 

delaktighet i vården än de svenska sjuksköterskorna har. Båda grupper medger dock 

vetskapen om den familjecentrerade vårdens positiva effekter. Ett hinder för tillämpning 

av familjecentrerad vård i Italien – förutom  personalbristen – är den öppna planlösningen 

som påverkar patientens och närståendes integritet. Även de svenska sjuksköterskorna tar 

upp integritetsproblematiken i förhållande till en öppen planlösning. 

Konklusion: Tillgängligheten för närstående till intensivvårdsavdelning ska ökas med 

strukturella förändringar. Sjuksköterskors motstånd till att involvera närstående i vården 

måste åtgärdas med utbildning inom familjecentrerad vård samt med att förbättra 

kommunikationen för en bättre interaktion med familjen. 
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1 Inledning 

Denna magisteruppsats handlar om familjecentrerad vård vid en svensk och en italiensk 

intensivvårdsavdelning (IVA). En viktig förutsättning för att denna vårdform ska kunna 

genomföras är närståendes besök och att de erbjuds möjlighet att delta i vårdprocessen. 

Intresset för problemområdet har emanerat ur egna erfarenheter av sjuksköterskeyrket 

och ett observerat behov hos närstående om att få finnas nära och mera aktivt delta i 

vården av en sjuk familjemedlem. Dessa insikter har förstärkt viljan att tränga djupare in 

i denna problematik. Vilken betydelse har öppna besökstider för att en familjefokuserad 

vård ska kunna utföras? Vilka fördelar finns för patienten och sjuksköterskan när de 

närstående deltar i vården? Dessa frågor inspirerade oss till att fördjupa våra kunskaper 

inom ämnesområdet. 

1.1 Intensivvård som vårdkontext 

På en intensivvårdsavdelning vårdas de allra sjukaste och svårt skadade patienterna som 

sjukhusets andra avdelningar inte har resurser för att ta hand om. Behandlingen är ofta 

komplicerad. Inte sällan krävs flera intensivsjuksköterskor per patient dygnet runt för att 

tillgodose patientens komplexa situation samt sköta avancerad teknisk utrustning såsom 

exempelvis ventilatorer. Ofta är patienten kritiskt sjuk där gränsen mellan liv och död är 

tunn. I detta tillstånd blir patienten beroende av personalen eftersom hen behöver 

kontinuerlig övervakning, medicinsk behandling och även avancerad omvårdnad 

(Stubberud & Gulbrandsen, 2009). Vårdtiden på en intensivvårdsavdelning är i regel kort 

då patienten överförs till vårdavdelning efter att hens tillstånd stabiliserats. Intensivvård 

är inte och ska inte ses som en vårdplats utan en vårdnivå (Svenska Intensivvårdsregistret, 

2014). 

Det kan konstateras att intensivvårdsavdelningen är en ytterst stressande miljö både för 

patienter och för deras närstående. Många intensivvårdspatienter upplever ångest, 

depression, isolering och ensamhet, som kan hålla i sig länge efter utskrivning (Azoulay 

et al., 2005). Förutom patienternas lidande måste sjukvårdspersonalen vara förberedd på 

att även närstående drabbas. Symtom på ångest och depression finns rapporterat hos 

majoriteten av närstående till intensivvårdspatienter (Pochard et al., 2005) och en 

tredjedel av dem upplever post traumatiska stressymptom som leder till ökad risk att 

utveckla post-traumatic stress disorder (Azoulay et al., 2005). Forskning visar att 

närstående redan i ett tidigt skede i den sjukes intensivvårdsvistelse upplever lidande och 

att detta lidande kan vara långvarigt. Ett av de viktigaste behoven visade sig vara att kunna 

besöka den sjuke när som helst och att begränsningar till besök var den största faktorn till 

stress för närstående (McAdam, Dracup, White, Fontaine & Puntillo, 2010). 

I den här kontexten står intensivvårdssjuksköterskan inför utmaningen att integrera arbete 

i en högteknologisk miljö med avancerade behandlingsmetoder, tillämpa evidensbaserad 

vård och samtidig ta hand om hela människan. Detta innebär bland annat att möta och 

hantera psykologiska utmaningar och etiska konflikter i samband med den kritiska 

sjukdomen, och vårda inte bara patienten, utan i samverkan med andra yrkesgrupper, ta 

hand om hela familjen såsom patienten själv definierar den (Kaplow, Turner & Relf, 

2013). Vidare ska intensivvårdssjuksköterskan kunna skapa en vårdmiljö som främjar 

patientens och närståendes psykiska, fysiska och sociala välbefinnande, där patientens 

integritet och värdighet ska respekteras samt självbestämmandet bevaras. Genom att 

använda olika kommunikationsmetoder, ska intensivvårdssjuksköterskan kunna 

kommunicera med svårt sjuka och sederade patienter samt deras närstående och 
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informera om åtgärder och medicinskteknisk utrustning (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med kapitel ett som handlar om vad som kännetecknar intensivvård som 

vårdkontext. Kapitel två beskriver familjecentrerad vård inom intensivvård i Sverige och 

Italien. I tredje kapitlet får läsaren ett helhetsperspektiv om forskningen inom ämnet. 

Kapitel fyra handlar om vald teoretisk referensram. Därefter följer problemformulering 

och studiens syfte i kapitel fem. I det efterföljande kapitlet redogörs för metodval och i 

kapitel sju beskrivs hur författarna gått tillväga vad gäller datainsamling, urval och 

analysförfarande. I det åttonde kapitlet framställs resultatet och avslutningsvis diskuteras, 

i det sista kapitlet, metod och resultat. 

2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet inleds med en beskrivning av svensk och italiensk intensivvård och 

hur vårdmodellen familjecentrerad vård tillämpas på intensivvårdsavdelningen i dessa 

länder. Från denna utgångspunkt beskrivs sedan den föreliggande studiens kontext. 

2.1 Svensk intensivvård 

Svenska intensivvårdsavdelningar är utformade för att vårda svårt sjuka patienter vars 

tillstånd ofta är kritiskt. Personaltätheten är hög då varje patient vårdas av en 

intensivvårdssjuksköterska, vilken oftast arbetar i par med en undersköterska eller en 

annan sjuksköterska. Tillsammans har de hand om en till två patienter (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2013). Patienterna ligger på enkelrum eller flerbäddsrum där de är övervakade 

av personal hela dygnet. Höga ljudvolymer och ständigt rörelse i rummet påverkar 

patientens sömn och vila och detta kan leda till att patienten kan utveckla delirium 

(Eriksson, 2012). Forskning visar också att den fysiska miljön, både vad gäller ljud och 

ljus, upplevs som olika beroende på hur sjuk patienten är. Man bör eftersträva en så lugn 

miljö som möjligt (Johansson, Bergbom, Persson, Ryherd & Lindahl, 2012). 

2.1.1 Vårdmodellen familjecentrerad vård i Sverige 

Familj eller närstående är ofta betydelsefulla för patienten och bör vara delaktiga i 

omvårdnaden, och ses som en resurs. Tillsammans med patienten och  sjuksköterskan 

bygger de en helhet som kan främja patientens tillfrisknande. Det är alltid patienten som 

avgör vilka personer som utgör hens närmaste. I enlighet med familjecentrerad vård är 

närstående och patient en enhet eller ett system som inte bör åtskiljas. De närstående och 

patienten är experter på sina liv och bör respekteras för det. Att tänka familj, team och 

system är en nödvändighet i familjecentrerad vård (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

I Sverige började familjecentrerad vård som modell under mitten av 1990-talet och då 

inom neonatalvården (Jackson & Wigert, 2013). En förutsättning för familjecentrerad 

vård är öppna besökstider (Cypress, 2011), något som i Sverige tillämpas av de flesta 

intensivvårdsavdelningar (Knutsson, Otterberg & Bergbom, 2004; Eriksson & Hedström, 

2010). Många intensivvårdsavdelningar har tillfredsställande resurser för 

omhändertagandet av närstående, såsom skriftlig information, psykosocial stöd och 

övernattningsmöjligheter (Eriksson & Hedström, 2010). 
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2.2 Italiensk intensivvård 

I Italien består de flesta intensivvårdsavdelningar av ett stort rum där vårdpersonal kan ha 

översikt över alla patienter och ett snabbt ingrepp underlättas i en nödsituation. 

Funktionalitet prioriteras framför patienternas integritet och behov. Ett stort antal 

maskiner med mycket ljud, och en mycket främmande miljö utan fönster påverkar 

patientens välbefinnande (Rega, Cristofori, Galletti, Vellone & Scelsi, 2006). Som i andra 

länder i södra Europa, kännetecknas intensivvård i Italien av en fokusering på den fysiska 

sjukdomen och den tekniska delen av vården. Den psykiska och sociala dimensionen av 

hälsa är ofta eftersatt (Anzoletti, Buja, Bortolusso & Zampieron, 2008). På IVA ska det 

garanteras specialiserad vård i mått av minst en sjuksköterska för två patienter samt  alltid 

en tillgänglig narkosläkare (Rega et al., 2006). Det finns inget krav på 

specialistutbildningen inom intensivvård för sjuksköterskor som jobbar på 

intensivvårdsavdelningen. Däremot har sjuksköterskor en årlig obligatorisk fortbildning.  

2.2.1 Vårdmodellen familjecentrerad vård i Italien 

Intensivvårdsavdelningarna i Italien har traditionellt varit en plats med  mycket begränsat 

tillträde för närstående (Giannini, Miccinesi & Leoncino, 2008). Den traditionella 

modellen sluten intensivvård  hindrar närståendes åtkomst till patienten och begränsar 

både fysisk och psykisk stöd (Cappellini, Bambi, Lucchini & Milanesio, 2014). Inte 

förrän de sista åren har de fördelar med att inkludera närstående i vårdandet 

uppmärksammats. En process har startats med syfte att ändra de gamla restriktiva 

modellerna och skifta från en patologicentrerad vård till en mer patient- och 

familjecentrerad vård. Ytterligare ett led i denna process är att den italienska regeringens 

Nationalkommittén för Bioetik (Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB)) har skapat 

ett dokument för att främja en öppen intensivvårdsavdelning – eller open ICU, ett begrepp 

som ofta används i den italienska litteraturen istället för familjecentrerad vård på 

intensivvårdsavdelningen. Med stöd från den internationella litteraturen har kommittén 

dragit slutsatsen att närståendes närvaro på IVA inte skadar patienten, utan tvärtom kan 

leda till positiva effekter för både närstående och patienter. Därför menar kommittén att 

det vore etiskt oacceptabelt att inte införa en vårdmodell som patienter kan dra nytta av, 

det vill säga, införa open ICU-modellen. Italienska intensivvårdsavdelningar ska snarast 

tillämpa modellen och anpassa sig till andra länder i Europa och Amerika, som har redan 

tagit den vägen (CNB, 2013). 

Att öppna intensivvårdsavdelningen innebär enligt Giannini (2010) att minska och 

avskaffa tidsmässiga, fysiska och relationella begränsningar på IVA. Den tidsmässiga 

dimensionen handlar om liberalisering av besökstiderna. Den fysiska dimensionen 

innefattar alla hinder lagda på besökaren, såsom förbud av fysisk kontakt med patienten 

och obligatorisk skyddsklädsel, även om dessa inte är nödvändiga och inte fyller någon 

funktion för infektionsrisk. Den relationella dimensionen handlar främst om 

kommunikationen mellan IVA-personal, patienter och närstående, som ofta är 

komprimerad och ineffektiv (Giannini, 2010). 

2.3 Den föreliggande studiens kontext 

En av de två intensivvårdsavdelningar som undersökts var på ett länssjukhus i en stad i 

södra Sverige. Den har 11 platser men bara bemanning för beläggning av 8 patienter. 

Ungefär 510 intensivvårdspatienter tas emot per år. Avdelningen har 2 rum med 2 platser 

vardera. En stor sal med 4 platser där endast 3 av platserna beläggs, samt 3 isoleringsrum. 

Besökspolitiken är öppen, vilket innebär att närstående kan komma vilken tid som helst 
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på dygnet. Dock försöker man ha en dialog med närstående om när det passar bäst med 

besök. Information till närstående kan lämnas ut per telefon, både av sjuksköterska och 

läkare. Barn i alla åldrar är välkomna. Besökande ska desinficera händerna inför tillträde 

till avdelningen. Närstående brukar bjudas in till att delta med lättare omvårdnad. Det 

finns ett anhörigrum på avdelningen som närstående kan nyttja för att koka kaffe eller 

bara gå undan en stund. Ett övernattningsrum finns med möjlighet för 3 personer att sova 

i. 

Den andra intensivvårdsavdelningen var på ett universitetssjukhus i en stad i norra Italien. 

Den har 13 vårdplatser och tar emot ungefär 800 patienter per år. Avdelningen har två 

stora salar med 6 platser var samt två isoleringsrum. Besökspolitiken är begränsad till ett 

två-timmars besök per dag med förbestämda besökstider (mellan kl. 17:00 och 19:00) där 

bara 1 person åt gången har tillträde till patienten – efter handtvättning och 

handdesinfektion samt påklädning av skyddsrock. Undantagsvis kan dock skriftlig 

tillåtelse om att få besöka patienten vid andra tider än de anvisade ordnas av 

avdelningschefen. Om en patient är nersövd har nära familjemedlemmar tillåtelse för 

besök, annars bestämmer patient om vilka som får komma på besök. Barn kan komma in 

i sällskap av äldre, fast inte ”små” barn. Om ansvarig sjuksköterska är tveksam, då är det 

chefen som bestämmer. Det finns ett väntrum för alla besökare och ett samtalsrum där 

läkarna träffar närstående varje dag vid besökstiderna. Inget rum för övernattning av 

närstående finns, dock hjälper personal med kontaktuppgifter till övernattningsställen i 

närheten. I Italien gäller lagen om privacy (sekretess) som förskriver att känsliga uppgifter 

inte får lämnas ut per telefon. Denna bestämmelse omfattar inte läkare, som vid bestämda 

tider får informera om en patients tillstånd per telefon, om de närstående är 

igenkänningsbara. Det finns ingen skriftlig policy om närstående på avdelningen och 

ingen enkät om besökarnas nöjdhet, dock finns en broschyr med viktig information om 

intensivvårdsavdelningen. 

3 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning med fokus på familjecentrerad vård och 

dess förutsättningar som anses vara relevant i förhållande till studiens syfte. 

3.1 Familjecentrerad vård 

En familj utgörs av en självdefinierad grupp och familjecentrerad vård innebär att man 

inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för patientens upplevelse av 

ohälsa och sjukdom. I familjecentrerad vård ses familjen som ett system runt patienten. 

Eftersom familjens alla medlemmar påverkar varandras liv och hälsa betyder det att 

familjen ska betraktas som en enhet. von Bertalanffy (1968) utformade den generella 

systemteorin, som bygger på att en enhet fungerar med samspelet i dess delar. Detta kom 

att bli centralt i familjecentrerad vård (Benzein et al., 2012). Familjecentrerad vård 

innebär också en utveckling av sjuksköterskans förhållningssätt och relation till patienten 

och hens familj. Det är genom familjen sjuksköterskan kan få tillgång till patientens 

bakgrund och därigenom bidra till både en individuell och en familjecentrerad vård, som 

involverar familjen i vården. Genom att bjuda in familjen uppstår ett samspel som skapar 

välbefinnande både hos patienten och hens familj (Eriksson, 2012). Sjuksköterskans egna 

föreställningar om professionen kan behöva utmanas och förändras eftersom 

familjecentrerad vård bygger på en systemisk, icke hierarkisk relation som karaktäriseras 

av ömsesidighet. Sjuksköterskan och familjen har olika kompetenser om hur hälsa kan 

främjas och om hur hälsoproblem kan hanteras. Både sjuksköterskan och familjen tar med 
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sig sina styrkor och resurser in i relationen. För att ett icke hierarkiskt möte ska uppstå 

krävs att sjuksköterska och närstående är delaktiga parter som i dialog får kunskap om 

varandras föreställningar och kompetenser. Ingen har tolkningsföreträde över de andras 

upplevelser och allas kompetenser ges lika stor betydelse (Benzein et al., 2012). 

Familjecentrerad vård är alltså en ömsesidig påverkan mellan familjen, personalen samt 

patienten under kritisk sjukdom.  

3.2 Närståendes roll inom den familjecentrerade vårdmodellen 

Närstående är en integrerad del av patientvården på intensivvårdsavdelningen och deras 

roll innebär att stödja patienten psykologiskt, underlätta kommunikation med 

vårdpersonal, tillföra viktig information om hälsotillstånd, motivera och bibehålla hopp 

samt även utföra enklare omvårdnad (McAdam, Arai & Puntillo, 2008). Det finns 

verifierat positiva effekter av närståendes närvaro hos en svårt sjuk patient. Genom besök 

av närstående får patienten det lättare att hålla sig i verkligheten. Familj och nära vänner 

kan också hjälpa patienten att komma tillbaka till livet genom att berätta vad som händer 

i det dagliga livet utanför sjukhuset. De gör att patienten får en känsla av att vara behövd 

och älskad samt att vara en del av familjen. Patienter har beskrivit att de närstående är 

ännu viktigare för dem än de professionella vårdarna (Eriksson, 2012). Närståendes 

närvaro på intensivvårdsavdelning hjälper till att få en känsla av kontroll samt möjlighet 

att få information. Det får också patienten att känna sig trygg (Norton, 2013). Information 

till närstående har en stor betydelse för att minska psykiskt lidande och underlättar för 

närstående att stödja patienten (Bailey, Sabbagh, Loiselle, Boileau & McVey, 2010). För 

de närståendes del visar forskning att stöd från hälso- och sjukvårdspersonal är av vital 

betydelse för deras förmåga att delta i vårdandet av patienten. Enligt Blom, Gustafsson 

& Sundler (2012) är det viktigt att skapa en atmosfär som inbjuder närstående att delta i 

vårdandet av patienten och på det sättet tillfredsställa både patientens och de närståendes 

behov. 

3.3 Öppen besökspolicy 

En förutsättning för att kunna utveckla en samverkan mellan familj och sjuksköterska, är 

att familjen får tillträde till intensivvårdsavdelningen, patienten och 

intensivvårdssköterskan. Ett sätt att göra detta är genom en öppen besökspolicy 

(Garrouste-Orgeas et al. 2010). Öppen besökspolicy innebär att närstående inte är styrda 

till ett visst klockslag när de kan komma på besök. Ett obegränsat tillträde för närstående 

till intensivvårdsavdelning är ett sätt att möta närståendes och patientens behov, och 

därmed en förutsättning för tillämpning familjecentrerad vård (Cypress, 2011). Även om 

familjecentrerad vård är ett begrepp som läkare och sjuksköterskor på IVA har blivit 

medvetna om under de senaste årtiondena, har i praktiken närstående fortfarande 

begränsat tillträde till IVA i många länder. Begränsning av närståendes tillträde har 

motiverats av en ökad infektionsrisk för patienten och att patientens fysiska välmående 

måste skyddas. Flera studier avslår detta utbredda antagande och ger stöd för att öppna 

intensivvårdsavdelningar inte är förknippade med ökade patientinfektioner (Malacarne, 

Corini & Petri, 2011; Adams, Herrera 3rd, Miller & Soto, 2011). Även tanken att fria 

besök skulle störa omvårdnad, och rädsla för att patienten och närstående skulle bli mer 

stressade, har bidragit till sådana begränsningar. Men flera studier visar att inga 

vetenskapliga bevis finns för att begränsa besökandes tillträde till IVA (Bouchardi, 2002; 

Fumagalli et al., 2006). Tvärtom finns starka argument – både på etisk och klinisk grund 

– som stödjer att fria besökstider på IVA är ett lämpligt sätt för att tillgodose patientens 

och närståendes olika behov. Patienten känner emotionellt stöd av närståendes närvaro, 
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som även är en hjälp i att förstå information från vårdpersonal (Gonzalez, Carrol, Elliott, 

Fitzgerald & Vallent, 2004). Minskning i kardiovaskulära komplikationer, oro och stress 

hos de svårt sjuka patienter som hade fria besökstider bevisades av Fumagalli et al. 

(2006). Närstående upplevde färre symptom av ångest och depression och angav en högre 

nivå av belåtenhet (Garrouste-Orgeas et al., 2008). Närstående uppgav att med en liberal 

besökspolicy hinner de besöka sin sjuka anhörig och orka med alla vardagliga ärenden 

(Kean & Mitchell, 2014). Vinster för vårdpersonal visade sig vara större möjligheter för 

effektivare kommunikation och undervisning (Kleinpell, 2008) liksom tillgång från 

närstående till viktig information om patientens behov och tidigare sjukdomar (Gonzalez 

et al., 2004).  Familjen ville vara hos deras sjuka anhörig på intensivvårdsavdelningen 

(Cappellini et al., 2014) och familjecentrerad vård är förväntad även av patient och 

vårdpersonal (Riley, White, Graham & Alexandrov, 2014). 

De ovan beskrivna fördelarna har inneburit att flera fackliga organisationer inom 

intensivvård över hela världen rekommenderar att införa fria besökstider på 

intensivvårdsavdelningar (Davidson et al., 2007; Gibson et al., 2012, CNB, 2013; 

American Association of Critical Care Nurses, 2015).  

3.4 Variationer i tillämpningen av den öppna besökspolicyn 

Enkätstudier om besökspolicy och inställning bland personalen som gjorts internationellt 

visar en heterogen bild på intensivvårdsavdelningarna och lyfter fram aktuella restriktiva 

utförande och hinder till fria besökstider. I USA har 90 % av intensivvårdsavdelningar 

begränsad besökspolicy (Liu, Read, Scruth & Chang, 2013). Tvärtom, i Europa har 

Sverige med 79 % den högsta andelen av intensivvårdsavdelningar som tillämpar öppen 

besökspolicy (Eriksson & Hedström, 2010). Andra europeiska länder tillämpar den fria 

besökspolicyn på intensivvårdsavdelningar i betydligt mindre mått: 23 % i Storbritannien 

(Hunter, Goddard, Rothwell, Ketharaju & Cooper, 2010), 14 % i Nederländerna (Spreen 

& Schuurmans, 2011), 7 % i Frankrike (Soury-Lavergne et al., 2012) och 3,3 % i Belgien 

(Vandijck, Labeau, Geerinckx, De Puydt, Claes & Blot, 2010). Enligt Giannini et al. 

(2008) har Italien den mest restriktiva besökspolicyn. Ändå har en betydlig förbättring 

skett inom italiensk intensivvård under några år, där antal IVA som tillämpar 24 timmars 

öppen besökspolicy ökat från 0,4 % till 2 % (Giannini, Marchesi & Miccinesi, 2011). 

Flera studier har genomförts för att försöka förstå orsaker till skillnader i tillämpning av 

fria besökstider i olika länder. I en studie omfattande flera intensivvårdsavdelningar i 

Grekland (Athanasiou, Papathanassoglou, Patiraki, McCarthy & Giannakopoulou, 2014) 

var så många som 95 % av sjuksköterskor emot införande av fria besökstider. En studie 

utförd i norra Italien (Biancofiore, Bindi, Barsotti, Menichini & Baldini, 2010) visar att 

personal föredrar restriktiva besökstider mest på grund av rädsla för att besökare skulle 

störa omvårdnadsarbetet. Intensivvårdspersonal i Brasilien (da Silva Ramos, Fumis, 

Azevedo & Schettino, 2013) kände sig obekväm med familjen närvarande hela dygnet 

och menade att den största effekten av fria besökstider är nyttan för patienten snarare än 

för familjen eller personal. Med närståendes fria tillträde till IVA känner sig 

sjuksköterskor och läkare bevakade av familjens närvaro och är rädda att göra fel och att 

det skulle kunna påverka omvårdnaden (Berti, Ferdinande & Moons, 2007). I en 

genomgång av litteraturen om besöksmodellerna utförd av Ciufo, Hader & Holly (2011) 

framgår att sjuksköterskor tror att fria och flexibla besökstider gynnar patienten, men 

däremot upplever det som ett hinder för deras arbete och att det ökar arbetsbelastningen. 

Av dessa skäl vill de ha kontroll över besökstiderna. Enligt Giannini (2010) är gamla 

övertygelser om negativa konsekvenser av fritt tillträde och oförmåga att förstå 
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betydelsen av denna nya ansats bland orsakerna till att vårdpersonal motsätter sig sådana 

förändringar, Anledningar till motståndet går även att hitta i rädslan att fria besökstider 

skulle innebära en ökat fysisk och psykisk belastning utöver de redan tunga 

arbetsuppgifterna (Berti et al., 2007; Athanisoiu et al., 2014). Andra variabler förutom 

personalens inställning, såsom den fysiska miljön kan enligt Cappellini et al. (2014) 

förklara skillnader i besökspolitiken. 

4 Teoretisk referensram 

Föreliggande studie utgår ifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Detta val motiveras av att 

studiens ämne handlar om familjecentrerad vård som involverar hela familjen samt 

personal och därmed består av delar som sätts samman till en helhet. von Bertalanffy 

började utveckla sina idéer inom den generella systemteorin redan på 1930-talet, men 

först på 1950-talet blev teorin känd. Grunden i ett systemperspektiv är att utgå från ett 

helhetstänkande, vilket innebär att man måste se delarna för att skapa en helhet. Fokus 

inom systemteorin ligger i samspelet mellan de olika delarna i helheten (von Bertalanffy, 

1968). I en vårdande kontext där sjuksköterskan går in i ett möte med närstående utgör 

hon en del av systemet. Ett systemiskt förhållningssätt kan beskrivas som ett icke-

hierarkiskt möte där personal, patient och närstående ses som jämbördiga. I dessa möten 

kan man ta del av varandras kompetenser och de olika kompetenserna är av lika betydelse. 

Ett systemiskt förhållningssätt flyttar fokus från individen till gruppen, från symtom och 

diagnos till relationer och samspel med andra. Det betyder att när en medlem i familjen 

blir sjuk är det inte bara den personens angelägenhet utan det berör även de närstående. 

Hälsan hos en person är sammanflätad med närståendes hälsa (Benzein et al., 2012). 

5 Problemformulering och syfte 

5.1 Problemformulering  

Att vårdas vid en intensivvårdsavdelning innebär en stressituation för såväl patienten som 

närstående. Tidigare forskning visar att den familjecentrerade vårdformen möter 

patienters och närståendes behov och önskemål, där en viktig del är att ta tillvara det stöd 

och hjälp de närstående kan bidra under vårdprocessen (Gonzalez et al., 2004; Garrouste-

Orgeas et al., 2008). Utifrån ett systemperspektiv är delaktighet i vårdprocessen, det vill 

säga familjecentrerad vård, viktig både för patient och närstående för att främja hälsa 

(Benzein et al., 2012). Likaså är det troligt att öppna besökstider är en viktig del av den 

familjecentrerade vårdformen.  

Oavsett rekommendationerna av flera internationella myndigheter om att införa fria 

besökstider på intensivvårdsavdelningar, råder det fortfarande stora skillnader i 

tillämpning av fria besökstider på intensivvårdsavdelningar i olika länder. Skillnaden är 

som störst mellan Sverige och Italien (CNB, 2013). Genom att ta till vara egna 

förankringar i såväl den svenska som den italienska vårdverkligheten vill författarna 

därför belysa en grupp sjuksköterskors inställning till familjecentrerad vård på 

intensivvårdsavdelningen och beskriva de skillnader som kan fördjupa förståelsen för 

olika tillämpningar i dessa två länder. 
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5.2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att i en komparativ belysning beskriva svenska och 

italienska intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med 

familjecentrerad vård. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur tillämpas familjecentrerad vård vid en svensk respektive italiensk 

vårdavdelning? 

 Vilka hinder och möjligheter finns för att implementera och arbeta med 

familjecentrerad vård i de vårdkontexter som står i fokus för studien? 

6 Metod 

I detta kapitel redovisas metodologiska överväganden och motivering av dessa. Därefter 

beskrivs den kvalitativa metodens och den kvalitativa intervjuns kännetecknande samt de 

trianguleringsmetoder som författarna  använt sig av.  

6.1 Metodologisk ansats 

I denna studie är utgångspunkten såväl en kvalitativ som en komparativ ansats. Den 

kvalitativa ansatsens syftar till att beskriva, förstå och tolka informanternas uppfattningar 

och erfarenheter enligt syftet. Den komparativa ansatsen innefattar jämförelser mellan de 

svenska och italienska sjuksköterskors utsagor vad gäller möjligheter och hinder. Därmed 

öppnar den komparativa delen av studien upp för vidgade perspektiv och referensramar. 

Olika sammanhang och referensramar kan på så sätt föras samman, ses som aspekter av 

varandra, men även ställas i relief mot varandra. En central fråga blir då om det fenomen 

som studeras framträder annorlunda i den jämförande kontexten (jfr. Denk, 2002). 

6.2 Kvalitativ metod  

Inom kvalitativ metod är syftet att beskriva och analysera de kännetecken och egenskaper 

– kvaliteter – i de fenomen som ska studeras. Kvalitativa studier utgår från att 

verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det inte finns en absolut och objektiv 

sanning. Medan den kvantitativa metoden använder sig av siffror för att belysa 

omfattningen av ett fenomen, består materialet för kvalitativa metoder av ord och 

beskrivningar – kvaliteter. Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, som 

undersöks djupare. Forskaren är själv ett viktigt redskap eftersom data samlas in och 

tolkas mer subjektivt än i ett experiment, och resultat kan därigenom inte generaliseras 

som i kvantitativa studier (Malterud, 2014).  

6.3 Kvalitativ intervju 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att försöka förstå fenomenens mening utifrån 

informantens beskrivningar av deras livsvärld. Styrkan i den kvalitativa intervjun är att 

den kan fånga många olika uppfattningar av ett fenomen och ger på det sättet en bild av 

en mångsidig och mänsklig värld (Kvale & Brinkmann, 2014). Förutsättning att 

datamaterialet ska återge informantens upplevelser och erfarenheter är att hen känner sig 

trygg och omhändertagen, samt att forskaren lyssnar med ett öppet sinne för att kunna 

höra det nya och oväntade. Det bästa materialet får man med att låta informanterna berätta 

konkreta historier (Malterud, 2014). 
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6.4 Triangulering  

För att få en mångsidig beskrivning av ett fenomen – och därmed validera resultaten –  

kan forskaren använda sig av triangulering – att observera och tolka problemområdet ur 

flera synvinklar. Källtriangulering användes av författarna för att få data från olika källor. 

I det här fallet intervjuades två grupper av sjuksköterskor med olika relation till 

problemet. I datainsamling och analys tillämpades observatörstriangulering. Det innebär 

att författarna som har samlat och analyserat data ser på problemställningen från olika 

perspektiv – den ena med tidigare erfarenhet i den svenska vården, den andra i den 

italienska. Metodtriangulering har använts när data analyserades med såväl en kvalitativ 

som en komparativ ansats (Malterud, 2014; Polit & Beck, 2012). 

7 Den empiriska studiens tillvägagångssätt och 

genomförande 

Här beskrivs genomförandet av studien, från tillträde till fältet genom urvalet och 

datainsamlingen till bearbetningen och analysen av materialet. Sist diskuteras de etiska 

överväganden som författarna tagit hänsyn till. 

7.1 Tillträde till fältet 

Verksamhetscheferna i de båda länderna kontaktades och informerades om den tilltänkta 

studien. Tillträde till fältet underlättades av att författarna tidigare hade arbetat på de två 

sjukhus som ingår i studien och att första delen av den verksamhetsförlagda utbildningen 

inom specialistutbildningen genomfördes på intensivvårdsavdelningen vid det svenska 

sjukhuset. 

7.2 Urval  

Studiepopulationen består av 5 kvinnliga intensivvårdssjuksköterskor, som arbetar vid en 

svensk intensivvårdsavdelning och i genomsnitt har 18 års erfarenhet inom intensivvård, 

samt 1 manlig och 4 kvinnliga sjuksköterskor som arbetar vid en italiensk 

intensivvårdsavdelning med i genomsnitt 13 års erfarenhet inom intensivvård. 

Inklusionskriteriet för att delta i studien var att man har mer än 2 års erfarenhet som 

sjuksköterska inom den aktuella intensivvårdsavdelningen. Exklusionkriteriet var att ha 

arbetat både i Italien och i Sverige.  

Ett lämplighetsurval tillämpades enligt Polit & Beck (2012) där speciell kunskap och 

erfarenhet utgör lämpligheten att delta i studien. Tillgängliga individer inom ramarna för 

studiens inklusionskriterier tillfrågades om att delta i undersökningen. Då avsikten med 

studien var att få förståelse för en grupp sjuksköterskors upplevelse av familjecentrerad 

vård,  och inte syftade till en statistisk generaliserbarhet, var antalet informanter litet. 

Verksamhetschefen i Sverige vidarebefordrade brevet med information om studien samt 

förfrågan om deltagande till intensivvårdssjuksköterskor. De som var intresserade 

kontaktade författarna. Sjuksköterskor på den italienska intensivvårdsavdelningen 

kontaktades personligen och studien presenterades först muntligt. De 5 sjuksköterskor av 

7 som tackade ja till deltagandet fick också brevet med information om studien. 
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7.3 Genomförandet av studiens kvalitativa intervjuer 

I denna studie användes en semistrukturerad intervju för datainsamling. Enligt Polit & 

Beck (2012) är denna intervjuform lämplig när forskaren vill försäkra sig om att ett 

särskilt ämne kommer att täckas i den kvalitativa intervjun. Forskaren använder en 

intervjuguide – en lista över specifika ämnen som ska täckas under intervjun där all 

informanter får samma frågor. Det finns även möjlighet att styra diskussionen med 

specifika följdfrågor. På det sättet kommer forskare att ha all information som behövs 

samt informanten får prata fritt och detaljerad om ämnet (ibid.). 

En intervjuguide konstruerades (se bilaga A), som även innehöll specifika fördjupande 

följdfrågor som kunde ställas för att ytterligare belysa det som var av särskilt intresse i 

förhållande till syftet. Innan intervjun började försäkrade sig författarna om att 

informanten hade förstått begreppet familjecentrerad vård. Med den inledande frågan 

ombads de intervjuade att beskriva egna upplevelser och erfarenheter av familjecentrerad 

vård. Det gav utrymme för spontanitet och beskrivningar (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

Dessutom ställdes frågan vilken inställning den intervjuade hade till familjecentrerad vård 

och vilka hinder och möjligheter som de ansåg fanns för att införa familjecentrerad vård 

på intensivvårdsavdelningen.  

Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun, vilket är viktig för att 

kunna känna sig trygga och avslappnade och på det sättet känna förtroende för den som 

intervjuar (jfr. Kvale & Brinkman, 2014). Samtliga informanter i Sverige valde att 

genomföra intervjun på arbetsplatsen. Intervjuerna i Italien genomfördes på olika ställen, 

exempelvis hemma hos en av författarna,  hos en av informanterna och i två fall via Skype. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner och varade mellan 15 och 40 minuter. Den 

kortaste intervjun varade bara 15 minuter och det berodde på att informanten berättade 

fritt utifrån första frågan och därmed täckte in nästan alla frågor i intervjuguiden. Därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant av författarna så tidigt som möjligt efter varje 

avslutad intervju, så att risken för felskrivningar miniminerades (jfr. Kvale & Brinkman, 

2014). 

7.4 Bearbetning och analys av det empiriska datamaterialet 

Analysen påbörjades när samtliga intervjuer var avslutade och baserades på Lundmans & 

Graneheims (2012) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Målet med analysen är 

enligt Polit & Beck (2012) att skapa en struktur, organisera och framkalla en mening i 

materialet. Enligt Lundman & Graneheim (2012) innebär en kvalitativ innehållsanalys en 

förutsättningslös analys av de transkriberade texterna, där fokus ligger på tolkning av 

texterna. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att beskriva variationerna genom 

att identifiera skillnader och likheter i texterna, som sedan uttrycks i kategorier och teman 

på olika tolkningsnivåer. I texten finns ett manifest, uppenbart innehåll – som uttrycks på 

en beskrivande nivå i form av kategorier – och ett latent, underliggande budskap, som 

uttrycks på en tolkande nivå i form av teman. 

De transkriberade texterna lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning om 

helheten i den kvalitativa innehållsanalysen. Därefter reflekterade författarna tillsammans 

över det huvudsakliga innehållet. Samtliga transkriberade intervjuer – som är stora nog 

för att utgöra en helhet och små nog för att kunna hanteras i analysprocessen – betraktades 

som en analysenhet. Författarna analyserade texterna först var för sig och identifierade 

meningsenheter – meningsbärande delar av texten som utgör grunden för analysen. I nästa 
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steg kondenserades meningsenheterna, det vill säga förkortades med bevarat innehåll och 

abstraherades – innehållet lyftes till en högre logisk nivå. Den abstraherade texten 

förseddes med koder – etiketter som kort beskriver innehållet av meningsenheten. Sedan 

gick författarna igenom koderna tillsammans för att försäkra sig att koderna stämde med 

textens innehåll. Koderna jämfördes sedan med avseende på skillnader och likheter och 

sorterades under preliminära kategorier. Därefter – med hänsyn till sammanhanget där 

studien genomfördes, texten som helhet, innehållet och tolkningen av det latenta 

budskapet – skapades tre teman  indelade i 11 kategorier (Lundman & Graneheim, 2012). 

Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, kategorier och teman 

visas i tabell 1. 

Tabell 1 – Del av analysarbetet (I=italiensk; S=svensk) 

Informant Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori Tema 

I 5 Det är mentalitet som är 

olika. Och att vi inte 

driver någon forskning. 

Om vi hade forskat hade 

vi troligen kommit till 

resultaten att det hjälper, 

vi hade nog tidigare 

tillämpat ett open ICU 

policy. 

Vi forskar inte och 

håller inte oss 

uppdaterade – så att 

vi inte känner vad är 

vetenskapligt bevisat. 

Okunskap Mentalitet Hinder för 

tillämpning av 

familjecentrerad 

vård 

I 4 Någon gång är 

närstående ju en hjälp. De 

förmedlar användbara 

informationer - om vi har 

tid att prata med de, 

självklart. 

Närstående är en 

hjälp genom att 

förmedla information. 

Sjuksköterskor har 

inte alltid tid att prata 

med dem. 

Information 

/ tidsbrist  

Information 

och 

kommunikat

ion 

Närståendes 

delaktighet 

S 1 Ja/.../många gånger, det 

säger vi ofta, vårdar vi 

anhöriga lika mycket. Så, 

det är vi/…/ det liksom 

ingår i konceptet. 

Vi vårdar anhöriga 

lika mycket som 

patienten. Det ingår i 

konceptet. 

Vårdande Flexibilitet Intensivvårdssju

ksköterskors 

inställning och 

upplevelser av 

familjecentrerad 

vård 

S 3 Vi ser inte anhöriga som 

ett problem utan vi ser de 

som en tillgång. Sen 

försöker vi ändå, vi kan 

inte ha för många inne 

samtidigt, vi måste ju 

kunna jobba och så 

Vi ser inte anhöriga 

som ett problem utan 

som en tillgång, men 

vi måste kunna göra 

vårt jobb. 

Prioritering Omvårdnad Närståendes 

delaktighet 

 

7.5 Etiska överväganden 

Då denna studie inte kommer att påverka deltagarna psykiskt eller fysiskt och inte heller 

utförs på biologiskt materiel som kan härledas till enskild individ skickades den inte för 

etisk prövning. Efter etisk rådgivning genomfördes en egengranskning enligt det formulär 

som etikkommittén Sydost tillhandahåller (Etikkommittén Sydost, 2015). 

Vetenskapsrådets fyra riktlinjer har följts. Enligt informationskravet lämnades 

informationsbrev med beskrivning om studiens innehåll, hur lång tid intervjuerna skulle 
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ta, studiens syfte samt kontaktinformation om studenter samt handledare. I breven fanns 

information om frivillighet att deltaga och rätten att avbryta när som helst under studien 

enligt samtyckeskravet (se bilaga B och C). Konfidentialitetskravet föreskriver att 

samtliga intervjupersoner ska avidentifieras. Inga känsliga personuppgifter inhämtades i 

studien. Vid resultatredovisningen tilldelades varje sjuksköterska en siffra och en bokstav 

som angav nationalitet. Nyttjandekravet följdes genom att samtliga intervjupersoner 

informerades om ändamålet med studien, det vill säga att den empiriska studien låg till 

grund för en magisteruppsats (Vetenskapsrådet, 2002). Verksamhetschefer samt 

avdelningschefer och samtliga deltagare gav sitt godkännande för genomförandet av 

intervjuer innan studien påbörjades. I Italien krävdes även en formellt godkännande av 

sjukhusledningen (se bilaga D). 

8 Resultat 

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat. Utifrån analysen av informanternas 

transkriberade intervjuer framträder 3 teman och 11 kategorier som beskriver 

intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om familjecentrerad vård (tabell 2). 

Tabell 2 – Beskrivning av teman och kategorier 

Tema Kategorier 

Hinder för tillämpning av 

familjecentrerad vård 

Vårdmiljö 

Bemanning 

Organisation 

Mentalitet och kultur 

Närståendes delaktighet Omvårdnad 

Information och kommunikation 

Trygghet 

Påverkan 

Intensivvårdssjuksköterskors inställning 

och upplevelser av familjecentrerad vård 

Flexibilitet 

Motstånd 

Mottaglighet 

 

8.1 Hinder för tillämpning av familjecentrerad vård 

8.1.1 Vårdmiljö 

Intensivvårdssjuksköterskor på den italienska intensivvårdsavdelningen tycker att det 

största hindret för införandet av familjecentrerad vård är att patienter vårdas i en öppen 

sal. Det finns alltid mycket vårdpersonal runtomkring patienterna och det är otänkbar att 

närstående ska finnas där dygnet runt utan att kränka patientens integritet. Detta illustreras 

i följande citat:  

”Den viktigaste hinder vi har är att vi har ju en öppet ICU, men öppenhet uttrycker sig 

som två stora salar, en fysisk öppenhet som medför inga positiva aspekter till 
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familjecentrerad vård. Det går inte att bevara ens integritet här: vi har gardiner som 

delar IVA  platserna – och det är lite dumt, eftersom man kan lukta, höra kommentarer 

och allt som händer, Och självklart alla besökare lyssnar, tittar, och sköter inte sitt 

eget” (Italiensk informant 3). 

Avdelningen var nybyggd så att man kunde ha bättre koll på patienterna, men att främja 

familjernas deltagande i vården var inte prioriterad. Besökarna blir även skrämda av att 

se blod och öppna sår på andra patienter. 

I Sverige har man både enkelrum och öppna stora salar. Personalens uppfattning är att 

öppna stora salar är ett problem. Både patientens och de närståendes integritet blir kränkt. 

Det är svårt att hålla sekretessen då patienten är oskyddad och blottad. Då patienten ligger 

på ett enkelrum kan personalen arbeta mer fritt utan att tänka på att det ligger en patient 

bredvid. Familjecentrerad vård blir enklare när patienten har ett enkelrum anser en 

informant: 

”En stor aspekt är när patienter delar rum, när det är öppet. Då är sekretessen inför 

de andra patienterna och dess anhöriga svår att hålla. Det är ju stor skillnad om vi har 

patienten på enkelrum, men det har vi ju sällan. Alla patienter är så blottade och 

oskyddade här” (Svensk informant 1). 

8.1.2 Bemanning 

Det andra hindret för att driva familjecentrerad vård på den italienska 

intensivvårdsavdelningen är underbemanningen, som leder till tidsbrist. Fem till åtta 

sjuksköterskor ansvarar vanligtvis för tretton patienter. Då är det svårt att även ta hand 

om närstående, och till och med att stanna lite längre hos patienter för att bättre förstå 

dem. Detta åskådliggörs av nedanstående två citat: 

”Sedan ligger vi väldigt dåligt med personal – någon gång händer att man måste vårda 

3 patienter. Då blir man dödstrött. Om jag även skulle ta hand om närstående det blir 

omöjligt, tycker jag” (Italiensk informant 4). 

”Vi  har oftast inte tid att stanna hos dem och försöka förstå dem, vad ville de säga… 

det händer att vi inte kan ta tid för detta. Vi hinner inte idag och vi hinner inte imorgon, 

den stackaren blir deprimerad, och sedan kan det sluta dåligt” (Italiensk informant 5). 

Även om den svenska intensivvården har bättre bemanning än den italienska, kan tidsbrist 

uppkomma. När det är mycket att göra och många dåliga patienter är det inte alltid att 

man som ansvarig sjuksköterska hinner ta den tid med närstående som behövs:  

”Det är inte säkert att just jag har tid, kanske någon annan utav oss som jobbar just 

då kan sitta en stund hos dem, ge dem fika eller hjälpa dem en stund, man får ta den 

tiden sen efteråt” (Svensk informant 2). 

8.1.3 Organisation 

Det framkommer inga negativa uppfattningar om verksamhetens organisation bland de 

svenska intensivvårdssjuksköterskorna. Däremot upplever italienska sjuksköterskor att 

sjukhusledningen är dåligt på att införa förändringar i arbetet och att organisationen är 

allmänt bristande. På den italienska intensivvårdsavdelningen skulle ett projekt införas 

med den öppna intensivvårdsavdelningen. Några kurser anordnades och det var tänkt att 

en psykolog skulle vara tillgängligt för personal, närstående och patienterna. Flera av 

italienska sjuksköterskorna uttrycker ett missnöje med att det inte har införts:  
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”Det anordnades redan förberedande kurser, men det dröjer, som vanligt” (Italiensk 

informant 5). 

”Vi skulle ha börjat i januari, men det blev ingenting av detta eftersom vår 

verksamhetschef skiter i det och har lämnat allt till oss” (Italiensk informant 4). 

Även den dåliga samverkan mellan sjuksköterskor, läkarna och ledningen i Italien 

påverkar enligt informanterna arbetsmiljön: 

”Läkarna bryr sig inte om bemanningen och dem bara lägger in patienterna till 

platserna är fulla. Om vi orkar eller inte är det inte deras problem” (Italiensk 

informant 3). 

8.1.4 Mentalitet och kultur 

Den här kategorin speglar en viktig företeelse i den italienska verkligheten, men den 

framkommer inte i de svenska intervjuerna. Enligt de italienska sjuksköterskorna spelar 

mentaliteten hos vårdpersonalen en betydande roll, något som inverkar på viljan att införa 

förändringar som skulle kunna främja familjecentrerad vård: 

”Det är ju svårt att kunna tillämpa en familjecentrerad vård med begränsade 

besökstiderna. Ett hinder till detta är människors mentalitet. Det är svårt att ändra, att 

acceptera nyheter: ”det har alltid gjorts så här” (Italiensk informant 2). 

Forskning prioriteras inte med påföljd att den vård som drivs inte är uppdaterad: 

”Det är mentalitet som är olika. Och att vi inte driver någon forskning. Om vi hade 

forskat hade vi troligen kommit till resultaten att det hjälper, vi hade nog tidigare 

tillämpat ett open ICU policy” (Italiensk informant 5). 

Allt sammanfattas bra i ett ytterligare meningsfull citat: 

”Ja, det är mest gamla vanor, som med tiden blir svåra att ändras och lite på grund av 

en rädsla utan vetenskaplig grund för en ökad infektionsrisk, och även ett kulturellt 

problem med den underutvecklade sjuksköterske- och läkare-kultur vi har i Italien, där 

man hellre undviker att ändra arbetssätt och vill inte bli störd av nya fenomen som man 

betraktar som ett problem och inte som en resurs” (Italiensk informant 2). 

Sjuksköterskorna är dock medvetna om att en annan ansats – där man ser närstående som 

en resurs och inte som ett problem – kan medföra en bättre och mer human vård. Men 

även om några sjuksköterskor är positivt inställda till detta, märks det att arbetsplatsens 

kultur inte främjar en uppdaterad evidensbaserad vård: 

”Jag gillar den här iden, det vore intressant att undersöka med vetenskapliga studier 

om det medför någon positiv effekt på patienterna. Jag är väldigt nyfiken, och ville 

självklart prova det! Men jag är väl medveten att för vår del skulle det innebära en 

större utmaning och ett betydande engagemang” (Italiensk informant 5). 

8.2 Närståendes delaktighet 

8.2.1 Omvårdnad 

Intervjuerna visar att det i Sverige är mera vanligt än i Italien att närstående deltar i 

omvårdnaden. För de italienska sjuksköterskorna är det mer förekommande att 

sjuksköterskan väljer att bestämma vad som är bäst för patienten och närstående. Ofta 
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skickas besökare ut från salen vid läkarbesök och olika sorts ingrepp och undersökningar. 

Anledning till det uppges vara att man vill skydda patienternas integritet och avhålla 

närstående från stressande upplevelser: 

”Inte för vår skull, men för deras: det kan vara förskräckligt att se sladdar, slangar 

och drän – det är inte en vanlig patient. Jag tror att det kan skrämma faktiskt. Vi brukar 

skicka ut dem” (Italiensk informant 3). 

På den svenska intensivvårdsavdelningen främjas delaktigheten med att erbjuda 

närstående att delta i omvårdnaden. Det är dock inte alltid som närstående vill vara med, 

men de som vill får vara delaktiga: 

”Det är ju mycket vilken kontakt man får med anhöriga… personkemi och så. Men vi 

brukar erbjuda alla att vara delaktiga, men alla vill ju inte” (Svensk informant 1). 

I Italien gör man dock inte det så ofta och inte systematiskt. De som är delaktiga i 

omvårdnaden har besökt patienten för en längre tid eller vill delta av eget initiativ: 

”Vi hade en ung kille, han var hos oss i två månader. Det byggdes upp en special 

förhållande med föräldrarna. När jag skulle vända honom var pappan som ville hjälpa 

mig. Men man kan inte säga till den första som kommer ”ursäkta, kan du hämta mig 

det, eller gör detta och så vidare”(Italiensk informant 4). 

En anledning till att inte alla bjuds att delta är att det vore tidskrävande att informera och 

undervisa dagligen till de som kommer att besöka intensiven bara i några dagar. 

8.2.2 Information och kommunikation 

Uppfattningen hos svenska och italienska intensivvårdssjuksköterskor är att genom 

kommunikation skapas en relation med närstående där man kan utbyta information om 

hur patientens tillstånd är, vad patienten tycker om eller inte tycker om. Detta skapar en 

förståelse hos både närstående och personal: 

”Ja, det är bra att veta vad de tycker om för musik, vad för tv-program för att man ska 

få in den biten och få det lite mer… så hemlikt som möjligt” (Svensk informant 3). 

Att som närstående få vara med vid till exempel hjärtlungräddning, är något som de 

svenska intensivvårdssjuksköterskorna tycker är bra om närstående samtidigt får 

information:  

”Det hade ju underlättat absolut om det hade varit en avsatt för anhöriga i sådana 

situationer” (Svensk informant 1). 

Information kan också vara bristande. Denna uppfattning finns hos de italienska 

sjuksköterskorna, som upplever att läkarnas information till närstående inte är tillräckligt 

bra för att tillfredsställa deras behov: 

”De (närstående) har inte förstått eftersom de har fått väldigt lite information. Hos oss 

är sjuksköterska inte berättigat att ge viss sorts information. De pratar med läkarna 

som använder ett fackligt språk som är svårt att förstå – de som inte sysslar med vården 

förstår väldigt lite – eller ingenting. Sedan försöker vi att förklara för dem” (Italiensk 

informant 3). 
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I Italien har sjuksköterskor begränsningar vad gäller vilken sorts information de kan ge. 

De försöker att förklara allt för närstående, men hinner och lyckas inte alltid med det: 

”Man förklarar ju, men det är svårt att förstå för dem som är utanför vårdmiljön” 

(Italiensk informant 4). 

8.2.3 Trygghet 

Både i Sverige och i Italien tror man att närståendes närvaro hos den sjuka, deras 

delaktighet och bra information bidrar till en känsla av trygghet – både för patient, 

närstående och personal: 

”Att ge trygghet till patienten och så… alltså bara blotta närvaron kan ju vara en hjälp 

att lugna patienten” (Svensk informant 4). 

”De hjälper patienten från psykologiska bekymmer med motivation och stöd. De har 

en positiv tillförsel med att övertyga patienten att hen måste kämpa för att bli frisk igen. 

Därför vore det positiv att någon satt bredvid patienterna inte bara ett eller två timmar, 

men hela tiden” (Italiensk informant 4). 

För att kunna känna trygghet krävs att både ge och få information samt att det finns någon 

som förklarar för närstående vad det är som händer i olika situationer. Om man får 

förståelse för något så skapar det trygghet: 

”Om vi har möjlighet att berätta och förklara allt vad vi gör och vad som händer – då 

blir de lugnare. Alla som får rätt svar – eftersom det alltid finns en förklaring – lugnar 

ner sig” (Italiensk informant 4). 

8.2.4 Påverkan 

Att driva familjecentrerad vård på en intensivvårdsavdelning påverkar alla på flera sätt – 

patienten, närstående och vårdpersonal:  

”När närstående kommer, lyckas de att lugna patienten och allt blir lugnare. Så blir 

det bättre för oss och för patienten. Men på andra sidan blir närstående trötta bara för 

att vara med många timmar. Det är inte lätt att bara vara där” (Italiensk informant 5). 

Intensivvårdssjuksköterskan måste lära sig att hantera situationer, då närstående som är 

med, måste också få deras uppmärksamhet som nästa citat visar: 

”När det händer en hjärtstopp blir jag panikslagen och måste hantera mig själv, kan 

du föreställa dig att tänka även på närstående?” (Italiensk informant 1). 

Svenska sjuksköterskor är medvetna om fördelar med familjecentrerad vård, men även 

om att närståendes närvaro sätter press på dem, strävar de att främja det: 

”Ja jag förstår att det är en vinst med det så jag behöver jobba med mig själv för att 

jag ska vara med på tåget så att säga. Jag känner ju inom mig att jag har en broms… 

det blir ju lite extra press om man har anhöriga med, det måste jag erkänna” (Svensk 

informant 1). 
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8.3 Intensivvårdssjuksköterskors inställning och upplevelser av 

familjecentrerad vård 

8.3.1 Flexibilitet 

Studiens svenska intensivvårdssjuksköterskor försöker möta patienters och närståendes 

behov så långt det går. Att vara närstående till någon som är sjuk innebär mycket oro och 

oftast vill man som närstående vara nära om något skulle hända. Att vara flexibel i sitt 

tänkande är för dessa sjuksköterskor en del i arbetet: 

”Mamman satt här på en stol. Då hämtade vi en säng från en annan avdelning. Vi hade 

inte ens en säng ledig för alla var upptagna /…/ vi körde in henne på ett patientrum 

som stod tomt, så att hon fick sova här. För att hon ska få vara nära. Det finns alltid 

möjligheter att tänja på så att man får vara nära de sina” (Svensk informant 5). 

I Sverige kan flexibiliteten uttrycka sig även med rekommenderade besökstider inom en 

öppen besökspolicy för att arbetet ska bli smidigare: 

”Ja vi har fria besökstider, ja absolut, med viss  modifikation… har vi ju liksom vissa 

besökstider men däremot om man är kritiskt svårt sjuk då är vi mer flexibla att man 

kan vara här typ nästan dygnet runt.  Men annars så försöker vi både för patientens 

skull och anhörigas skull att… eehh… vi har vissa tider där vi känner att… som passar 

bättre att de är här som vi försöker styra det till” (Svensk informant 3). 

”MEN – vi nekar ingen att komma. Vi nekar ingen att sitta här dygnet runt” (Svensk 

informant 5). 

Också när sjuksköterskan måste skydda patienten från att bli störd gäller det att vara 

flexibel, att kunna prioritera och kanske till och med begränsa tillträde till avdelningen. 

Det framkommer både i den svenska och i de italienska intervjuerna: 

”Vi hade många dåliga patienter på stor-salen. Där vi hade en anhörig till vardera 

patienten som i princip bodde hos oss nästan. Då fick vi sätta begränsningar. För det 

gick till slut nästan ut över – alltså vi kände att, nej det är patienterna vi måste 

koncentrera oss på” (Svensk informant 2). 

”Man skulle anpassa närståendes närvaro och själva patientens önskemål till den 

kliniska situationen” (Italiensk informant 5). 

Det italienska systemet tillåter däremot inte flexibilitet, och personalen på IVA är inte 

tillräckligt förberedd för att effektivt kunna inkludera familjen i vården. På den 

undersökta italienska intensivvårdsavdelningen har sjuksköterskorna ingen erfarenhet av 

öppen intensivvårdsavdelning, därav en begränsad erfarenhet av att ha familjen 

närvarande i vårdprocessen: 

”Jag vet inte - jag tror att vi skulle prova först. Bara prata om positiva och negativa 

aspekter innan vi har provat det... det går inte” (Italiensk informant 5). 

Dessutom anser sig sjuksköterskorna inte vara särskilt bekanta med forskning, och man 

kan konstatera en bristande kunskap om det studerade ämnet. Som till exempel i nästa 

citat, där en informant pratar om anledningar till en begränsad besökspolitik på IVA: 
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”Det sägs att det är på grund av infektionerna – för att inte släppa in på IVA flera olika 

bakterier. Och sedan – kanske därför att det har ingen mening – eftersom patienten är 

medvetslös” (Italiensk informant 3). 

Ett annat exempel är att sjuksköterskor brukar skicka närstående ut från salen vid varje 

liten åtgärd man gör, utan någon vetenskaplig grund som skulle stödja det:   

”Med närstående där vore det hela tiden så: ”ursäkta, jag ska suga honom, kan du gå 

ut en stund?” Och de åker ut. ”Ursäkta, jag måste dela läkemedel, kan ni gå ut en 

stund?” Åker ut igen. ”Ursäkta, jag ska byta om honom, kan du gå ut?” Åker ut igen. 

Och det fortsätter så” (Italiensk informant 4). 

8.3.2 Motstånd 

I Italien har intervjuade sjuksköterskor en negativ inställning till införandet av fria 

besökstider: 

”Det blir positivt för sjuksköterskor om patienten är förvirrad: då blir han lugnare med 

närståendes närvaro. Annars är jag inte alls överens att närstående får komma in fritt” 

(Italiensk informant 1). 

Några av dem är även tveksamma att det kan medföra positiva effekter för både patienten, 

närstående och personal: 

”Till exempel hos oss är nästan alla patienter nedsövda, och där frågar sig man: finns 

det någon nytta för en sådan patient att närstående sitter bredvid hela dagen? 

Verkligen inte, eller hur? Även för närstående är någon positiv aspekt tveksam” 

(Italiensk informant 4). 

I Sverige har de intervjuade sjuksköterskorna en positiv inställning till familjecentrerad 

vård, även om det ibland kan upplevas som störande när mer hänsyn måste tas till 

närstående än till patienten: 

”Det är oftast positivt, och det är bra för patienterna ju. Ibland kan det vara lite för 

mycket /…/ att det kan störa, liksom momenten i vården och att man tar hänsyn och 

väntar med saker för att anhöriga är här”(Svensk informant 4). 

Det upplevs också som störande när närstående inte lyssnar och respekterar att patienten 

behöver återhämtning och vila, samt när det sitter för många hos patienten. I vissa fall 

kan det upplevas som inskränkande på vården. Det framkommer i nästa citat: 

”När de inte alltid lyssnar på – att man säger att patienten behöver vila, att det ska 

vara tyst och lugnt en stund /…./ när de inte gör det, de få gångerna, då kan det vara 

störande” (Svensk informant 4). 

Svenska sjuksköterskors uppfattning är ändå att närstående i de flesta fall är förstående 

och respekterar vad sjuksköterskan säger. Italienska sjuksköterskor upplever däremot att 

närstående kan vara störande i arbetet samt att de inte lyssnar och respekterar vad 

sjuksköterskan säger. Närstående brukar vara nyfikna på allt annat som inte berör deras 

anhörig, de frågar om andra patienter, tittar på vad personalen gör. Det är också en fråga 

om olika kulturer och människor med en efterhängsen hållning som kan vara påfrestande 

och resultera till att till och med störa arbetet och hota patientsäkerheten. Ett exempel på 

dessa uppfattningar illustreras i nästa citat: 
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”Det finns till exempel de från Napoli eller vad fan de kommer ifrån (södra Italien), 

anhöriga och vänner som kommer in när som helst och så vidare. – det är oacceptabelt! 

/…/ De pratar för mycket, lyssnar inte på dig, de har alltid rätt, gör vad fan de vill. Vad 

vill du veta mer? De pratar högt, och faktiskt pratar med varandra och inte med 

patienten, samt stör de andra patienter och anhöriga. /…/ Vårt arbete blir störd och 

patienten blir väldigt stressad” (Italiensk informant 3). 

Närståendes närvaro vid omvårdnad och olika ingrepp kan kännas obehaglig för vissa 

italienska sjuksköterskor eftersom några – särskilt de med lite erfarenhet – kan känna sig 

observerade och bedömda. De svenska och italienska sjuksköterskor som ingår i studien 

är överens vad gäller närståendes närvaro i kritiska situationer. Deras uppfattning är att 

det kan vara bra för närståendes skull, så att de ser att man gör allt för att rädda patienten, 

men ibland kan det vara svårt att hantera. En sådan situation kan vara när det är det mycket 

personal runt patienten och fokus ligger just på patienten: 

”Det blir mycket rörigt när det händer, man kommenterar saker, det är kaos, något går 

fel, “jag lyckas inte sätta tuben -  vad fan ska jag göra??!!!?”, ord sägs /… / Någon av 

publiken blir förvånad ”men titta, de är inkompetenta!” Det finns för- och nackdelar. 

Om HLR lyckas, blir vi hyllade, annars låter det så: jag såg ju att han gjorde fel” 

(Italiensk informant 3). 

En del av de svenska sjuksköterskorna som intervjuades upplever dock att anledningen 

till att närstående oftast inte är med vid kritiska situationer är att läkarna känner sig 

observerade och blir stressade över att närstående är med: 

”Jag vet att vissa läkare uttrycker att de inte vill, att de kan känna sig lite trängda och 

stressade över det, och det är ju inte bra om de blir påverkade av det. Det kan ju 

påverka arbetsinsatsen negativt” (Svensk informant 4). 

Däremot är närstående i Italien inte med ens vid enkla åtgärder och läkarbesök: 

”Nää, tänk om en kirurg vill ha anhöriga “mellan fötterna” ?!!? Det finns även de som 

behandlar sår utan handskar” (Italiensk informant 4). 

8.3.3 Mottaglighet 

Även om italienska sjuksköterskor är ganska negativt inställda till införandet av en öppen 

intensivvårdsavdelning, framkommer det i intervjuerna att de kan tänka sig införa 

familjecentrerad vård förutsatt förändrade förutsättningar: 

”Om jag skulle kunna delvis styra besöken, till exempel. begränsa tillträde till en max 

antal personer och säga till dem att de ska vara tysta – då skulle jag kunna tänka mig 

att ha fria besökstider. Det är bättre att ta hand om två anhöriga än tio” (Italiensk 

informant 1). 

De medger också att det behövs ett skifte i den stängda mentaliteten, som följande citat 

visar:  

”När man övervinner den initiala misstänksamhet – som är också dumt av oss! – och 

förstår att närstående kan vara en resurs och att man ska inte betrakta dem som ett 

hinder, kan ett positiv förhållande skapas tillsammans,  och det behöver inte vara något 

negativt” (Italiensk informant 2). 
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”Kanske till slut kommer det att visa sig vara en bra sak även för oss, vi skulle nog 

prova” (Italiensk informant 5). 

9 Diskussion 

I detta sista kapitel diskuteras först metoden författarna har använt sig av för att 

genomföra studien. Sedan problematiseras studiens resultat och sist presenteras 

författarnas slutsatser. 

9.1 Metoddiskussion 

9.1.1 För- och nackdelar med den metodologiska ansatsen 

Författarna valde en kvalitativ intervjustudie för att kunna få tillgång till 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av det studerade fenomenet. 

En viktig utgångspunkt i en kvalitativ ansats är att verkligheten kan uppfattas på många 

olika sätt och att det inte finns en absolut och objektiv sanning (Polit & Beck, 2012). 

Genom sjuksköterskornas nyanserade beskrivningar samt skillnader och variationer i 

deras berättelse strävade författarna efter att uppnå den kvalitativa intervjustudies syfte, 

det vill säga att få tillgång till informantens upplevelse av fenomenet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

I en tidig version av studiens projektplan hade författarna övervägt att lämna ett 

frågeformulär till intensivvårdssjuksköterskor för att kartlägga deras uppfattningar om 

ämnet. På det sättet hade man troligen fått fram ett mer generaliserbar resultat, men 

metoden ansågs inte kunna presentera samma djupa information som man fått genom 

intervjuerna. Författarna har istället valt semistrukturerad intervju som 

datainsamlingsmetod, vilken försäkrade att alla informanter fick samma frågor, samt att 

de hade möjlighet att prata fritt och beskriva egna erfarenheter (Polit & Beck, 2012). 

Författarna kunde observera informanternas kroppsspråk och urskilja skiftningar i 

rösterna samt genom följdfrågor be dem att förklara och utveckla oklara uttalanden. När 

den transkriberade texten lästes igenom fanns det dock vissa små oklarheter som kunde 

ha förtydligats under intervjun. Trots att två intervjuer genomfördes över Skype anses 

dessa hålla god kvalitet då de transkriberades och sedan analyserades på samma sätt som 

de andra intervjuerna. 

Den italienska delen av intervjun har den av författarna med italienska som modersmål 

översatt själv. Några uttryck var det svårare att översätta och en del av meningen kan bli 

misstolkad. Författarna har läst igenom intervjuerna tillsammans och man har förtydligat 

eller ändrat vissa delar av den svenska översättningen.  

En kvalitativ innehållsanalys ansågs lämplig för studiens syfte – i en komparativ 

belysning beskriva uppfattningen av familjecentrerad vård hos två grupper med 

sjuksköterskor – eftersom det används för att identifiera variationer med avseende på 

skillnader och likheter i texten (Lundman & Graneheim 2012). 

9.1.2 Trovärdighet 

Den kvalitativa studiens trovärdighet ökas enligt Graneheim & Lundman (2004) genom 

att beskriva tillvägagångssättet av metod, urval, datainsamling och dataanalys. Inom den 

kvalitativa traditionen redogörs för studiens trovärdighet genom dess giltighet, 

tillförlighet, överförbarhet och delaktighet. En noggrann beskrivning av urval och 
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analysarbete samt inkludering av citat från intervjuerna ger läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten av resultatet – eller hur sant resultatet är. Den noggranna beskrivningen av 

analysarbetet styrker även resultatens tillförlighet genom att visa att författarna noggrant 

har verifierat deras ställningstaganden under hela processen. Att författarna har läst 

samtliga intervjuer och genomfört delar av analysarbetet tillsammans ökar också 

tillförligheten enligt Graneheim & Lundman (2004). Resultatets överförbarhet – eller i 

vilken utsträckning resultat kan överföras till andra kontexter (Polit & Beck, 2012) – ska 

läsaren bedöma genom författarnas noggranna beskrivning av urval, deltagare, data 

insamling, analys och omständigheter som utgör kontexterna där studien gjorts. 

Författarna har genom sin delaktighet i intervjuerna verkat som medskapare av den 

analyserade texten, så att resultatet inte kan ses som oberoende (Graneheim & Lundman, 

2004). Författarna anser sig ha beskrivit metod, tillvägagångssätt och resultat så utförligt 

som möjligt och genom det stärkt studiens trovärdighet. Dessutom fastläggs 

trovärdigheten genom triangulering av: olika källor som belyser problemet från olika 

perspektiv; två författares annorlunda syn på problemet och deras samarbete i analysfasen 

samt skapande av teman och kategorier; den kvalitativa och komparativa ansatsen (Polit 

& Beck, 2012). 

9.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har enligt författarna uppnåtts, eftersom informanternas uppfattning av 

familjecentrerad vård och betydelsen av en öppen besökspolicy har synliggjort likheter 

och skillnader, som anses ligga till grund för olika tillämpning av vårdmodellen 

familjecentrerad vård i Sverige och Italien. 

 De svenska intervjuade sjuksköterskor och en del av de italienska visar sig ha samma 

uppfattning om att familjecentrerad vård kan vara till nytta för patienten och närstående, 

så som Benzein et al. (2012) beskriver det i det systemiska förhållningssättet. Svenska 

intensivvårdssjuksköterskor kunde delge sin upplevelse utifrån sin egen uppfattning, 

medan de italienska sjuksköterskorna bara kan föreställa sig att det kan vara gynnsamt, 

eftersom fria besökstider och familjecentrerad vård ännu inte tillämpas på deras 

avdelning. En möjlighet att tillämpa familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelning är 

införandet av fria besökstider, som också ses som en förutsättning för att denna vårdform 

(Cypress, 2011). De svenska sjuksköterskorna anser att de arbetar familjecentrerat, då 

närstående ofta är hos patienten. Närstående och sjuksköterska har i och med det lättare 

att utbyta information om patienten som kan vara värdefull för alla parter. Detta är också 

något som Benzein et al. (2012) förespråkar. Dock finns en viss återhållsamhet hos en del 

sjuksköterskor vad det gäller helt fria besökstider då de hellre föredrar att ha en dialog 

med närstående om när det passar bäst med besök. 

Båda informantgrupperna tycker att närståendes närvaro ökar arbetsbelastning i vissa 

situationer, och att de känner att de arbetar effektivare om närstående är inte med. Denna 

uppfattning är vanligt hos intensivvårdssjuksköterskor internationellt (Ciufo et al., 2011). 

Skillnaden är att svenska sjuksköterskor är mer flexibla än italienska och tillåter att 

närstående nästan alltid är med om de verkligen vill. 

Dessutom finns i Italien ett visst motstånd till att införa ändringar i vården. Det till och 

med ifrågasätts om det skulle vara en förbättring av vården genom att fokusera på hela 

familjen. En tolkning av denna negativa inställning skulle kunna vara att sjuksköterskor 

på den italienska intensivvårdsavdelningen är underbemannade. Att inkludera familjen i 

vårdandet skulle överbelasta deras redan tunga uppgifter med akut sjuka patienter. Även 
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den svenska intensivvårdsavdelningen plågas av personalbrist, men där har 

sjukhusledningen dragit ner vårdplatser för att bemanningen inte kunde täcka alla 

beläggbara platser. Tvärtom i Italien är samverkan mellan sjuksköterskor och läkare samt 

hela vårdorganisationen bristande. Det resulterar i överbelastning av sjuksköterskornas 

uppgifter. 

Ett annat hinder till inkludering av närstående i vårdandet på den italienska 

intensivvårdsavdelningen är vårdmiljön. Den stora sal där alla intensivvårdspatienter 

ligger tillsammans hotar patientens integritet, och gör familjens närvaro svårare att 

hantera. Cappellini et al. (2014) listar vårdmiljön som en av möjliga orsaker till 

begränsningar av besökspolicy. Många intensivvårdsavdelningar i Italien är byggda med 

en öppen planlösning, som inte gynnar familjecentrerad vård (Anzoletti et al., 2008). 

Funderingar kring detta framkommer även i de intervjuer gjorda på den svenska 

intensivvårdsavdelningen, där patienterna ligger både på enkelrum och på stor sal. 

I intervjuerna med de italienska sjuksköterskorna framkommer det att mentaliteten i den 

italienska vården är sådan att personalen inte tar del av nyheter samt forskning. De är 

bekväma med gamla vanor, som med tiden blir svåra att ändras. Nya lösningar ses hellre 

som ett problem än som än resurs, och nackdelar väger mer än fördelar. En sådant icke 

vetenskaplig ansats är ett hinder till utveckling och förbättring.  

Tidigare forskning visar att i Italien och andra länder finns en bristande kunskap om att 

närståendes närvaro hos patienter på IVA har positiva effekter och att familjen är en resurs 

i intensivvården snarare än ett hinder (Giannini et al., 2011; Burchardi, 2002). Patienter 

som vårdas på IVA är så pass sjuka att intensivvård kännetecknas internationellt av en 

betoning på behandlingen av de fysiska och mätbara parametrarna (Cappellini et al., 

2014). Denna ansats är tydlig i södra Europa, där man fokuserar på de fysiska aspekterna 

av sjukdomen och behandlingen på bekostnad av kommunikationen och de sociala 

dimensionerna av hälsan. (Giannini et al., 2008; Anzoletti et al. 2008; Rich-Ruiz 2011). 

En del sjuksköterskor har dessutom ännu inte förstått att de patienter de vårdar, inte lever 

i ett vakuum, utan är personer med ett familjesystem bakom sig (Price 2004). Denna 

uppfattning av sjukvård utesluter närstående och bortser från de vetenskapligt bevisade 

fördelar som närståendes närvaro har för patienten (Fumagalli et al. 2006). Enligt 

Zaforteza, Gastaldo, Moreno, Bover, Miró & Miró (2015) är det dessutom särskilt 

utmanande att förändra sjukvården i länder med konservativa värderingar, som i södra 

Europa, där patriarkala och läkarcentrerade relationer dominerar beslutsfattandet .  

Giannini, Miccinesi, Prandi, Buzzoni & Borreani (2013) menar att tendensen till 

begränsningar på italienska intensivvårdsavdelningar kan tolkas som en kulturell orsak. 

Kulturen om familjecentrerad vård på IVA saknas och att öppna 

intensivvårdsavdelningen skulle betyda en särskilt besvärlig förändring (ibid.). I vår 

studie framkommer ändå att italienska intensivvårdssjuksköterskor är villiga att prova  

införandet av öppna besökstider och att implementera familjecentrerad vård – förutsatt 

att förutsättningar ändras.  

Allt detta tyder på att orsakerna till skillnader i tillämpning av familjecentrerad vård 

mellan Sverige och Italien är strukturella –  vårdmiljön, organisation och mentalitet. För 

att kunna öka antal IVA med fria besökstider i länder med en mer restriktiv politik är det 

enligt flera forskare viktigt – förutom att ha en bättre planering och organisation – att 

informera och utbilda vårdpersonal om besökspolitiken, familjens och närståendes behov, 
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familjecentrerad intensivvård samt förbättra deras kompetens i kommunikation (Anzoletti 

et al., 2008; Giannini et al, 2011; Athanasiou et al. 2014). 

9.3 Konklusion  

Denna studie visar att trots skillnader i tillämpningen av familjecentrerad vård i Sverige 

och Italien har de flesta intensivvårdssjuksköterskor samma uppfattning om denna 

vårdmodells fördelar. En skillnad som resultatet visar är att de italienska sjuksköterskorna 

inte tar del av forskning i samma utsträckning som de svenska sjuksköterskorna. Detta, 

sammanvägt med uppfattningen hos de italienska sjuksköterskorna att vårdsystemet är 

trångsynt när det gäller förändringar – kan vara en bidragande orsak till att många av de 

italienska sjuksköterskorna är negativt inställda till att införa nyheter i vården.  

I studiens resultat framkommer att vårdmiljö och underbemanning är något som både de 

svenska och de italienska sjuksköterskorna ser som ett hinder för att arbeta med 

familjecentrerad vård. De svenska deltagarna i studien tycker att de kan bedriva 

familjecentrerad vård till viss del, då det är lättare att ha närstående med när patienten 

ligger på enkelsal. De italienska deltagarna i studien tycker att de inte har möjlighet att 

bedriva familjecentrerad vård, men de är däremot villiga att prova vårdmodellen om 

förutsättningarna ändras.  

Möjligheterna för att införa familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelningen föreligger 

i en ökad tillgänglighet för närstående till intensivvårdsavdelning. Detta kan 

åstadkommas med strukturella förändringar, såsom en bättre vårdmiljö med enkelrum, 

mer resurser till närstående och bättre bemanning. Men först och främst behöver 

organisationen ändras och en politik som främjar familjecentrerad vård ska drivas. En 

sådan politik ska sikta på att minska sjuksköterskors motstånd till att involvera närstående 

i vården genom utbildning om fördelar med familjecentrerad vård, samt genom att 

förbättra kommunikationen för en djupare interaktion med familjen. 

Det finns behov av vidare forskning om vilka hinder som finns för att kunna tillämpa 

familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelningen och hur man överkommer dessa 

hinder. Sådan forskning skulle kunna ligga till grund för att organisationer ändras till 

fördel för patient, närstående och vårdpersonal. 
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