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ABSTRAKT 
Bakgrund: När en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela 
familjen, det kan leda till en förlust av normala familjefunktioner. Kroniska 
sjukdomar har under det senaste årtiondet ökat kraftigt. Den familjecentrerade 
omvårdnaden syftar till att se familjen som en helhet där hälsostödjande 
familjesamtal kan användas som en omvårdnadshandling av sjuksköterskan för att 
främja familjers hälsa. Syfte: Att beskriva familjers upplevelser av hälsostödjande 
familjesamtal vid kronisk sjukdom. Metod: Denna litteraturstudie baserades på 10 
vetenskapliga artiklar där analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet i denna litterastudie beskrivs i fyra huvudkategorier; Att 
samtalen skapade rum för berättelse och bekräftelse, Att samtalen samlade familjen 
till meningsfulla dialoger, Att sjuksköterskan skapade förtroende och Att samtalen 
bidrog till styrka för sig själv och inom familjen. Slutsats: Resultatet i denna 
litteraturstudie visar att hälsostödjande familjesamtal kan vara värdefulla och bidra 
till att främja hälsa hos familjer när en familjemedlem drabbats av kronisk sjukdom, 
vilket kan bidra till nya perspektiv och en ökad förståelse inom familjen. 
 
Nyckelord: Hälsostödjande familjesamtal, kronisk sjukdom, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturstudie, upplevelser 
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Att drabbas av kronisk sjukdom kan innebära en förändrad kropp, en känsla av ensamhet, 

hjälplöshet och en förlorad självständighet (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Vidare 

menar West, Bell, Woodgate och Moules (2015) att livet även förändras för personens familj. 

Att som familj drabbas av kronisk sjukdom kan innebära en förlust av normala 

familjefunktioner, där roller, rutiner och relationer förändras (ibid.).  

 

Socialstyrelsen (2014) beskriver i sin lägesrapport att kroniska sjukdomar under det senaste 

årtiondet ökat kraftigt och uppmärksammas mer i Sverige och internationellt. World Health 

Organization (WHO, 2002) definierar kroniska tillstånd som hälsoproblem som kräver vård i 

flera år eller årtionden, detta beskriver även Socialdepartementet (2014). Vidare specificerar 

Socialdepartementet (2014) att de vanligaste kroniska sjukdomarna är hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, cancer, lungsjukdomar (astma, allergi och KOL), psykiska 

sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar 

samt långvariga smärttillstånd. I denna litteraturstudie används WHO:s och 

Socialdepartementets definitioner av kronisk sjukdom. 

 

Whall (1986) beskriver att definitionen av en familj utgörs av de emotionella band som finns 

mellan olika personer i en grupp. Definitionen bestäms av gruppen själv och kan innefatta 

flera konstellationer, detta innebär att begreppet inte utgörs av lagens ramar eller blodsband 

(ibid.). Begreppet familj kommer i denna litteraturstudie att utgå ifrån Whalls definition. En 

familj som lever med en kronisk sjukdom genomgår en process där ett samarbete inom 

familjen behövs för att uppnå välbefinnande (Årestedt, Persson och Benzein, 2014). Närhet 

och att ge varandra stöd är viktiga faktorer när familjen möter förändringar och utmaningar 

som sjukdomen för med sig. Detta i sin tur skapar nya strukturer och roller inom familjen 

(ibid.) 

 

Den familjecentrerade vården är ett filosofiskt begrepp som från början bygger på barn och 

familjers vårdbehov (Coyne, Holmström & Söderbäck 2018). Både Svensk 

sjuksköterskeförening (2015) och Coyne et al. (2018) beskriver att familjen har betydelse för 

personens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Den familjecentrerade omvårdnaden syftar till 

att se familjen som en helhet, där förändringar i en del av familjen påverkar de övriga delarna 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Coyne et al. (2018) menar att vårdpersonalen behöver 

kunskap, engagemang och positiva attityder till den familjecentrerade omvårdnaden. Den 
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familjecentrerade omvårdnaden bygger på ett samarbete, där respekt, värdighet och 

interpersonella relationer är viktigt. Det är viktigt att familjer inkluderas vid information och 

beslutsfattande (ibid.) 

 

Family Nursing Unit på Universitet i Calgary har uppmärksammats för sitt arbete inom 

familjecentrerad omvårdnad och har utvecklat “Calgary-modellerna”, där modellerna Family 

Assessment Model (CFAM), Calgary Family Intervention Model (CFIM), Illness Belief 

Model (IBM) ingår (Bell, 2008). Wright och Leahey (1994) beskriver att CFAM är en 

övergripande modell för familjecentrerad omvårdnad. CFIM har tagits fram som en 

interventionsmodell, där terapeutiska samtal syftar till att bibehålla och förbättra familjens 

funktion. Wright och Leahey (2013, s. 157) har identifierat effektiva interventioner, 

exempelvis att identifiera familjära och individuella styrkor, erbjuda information och 

reflektion, uppmärksamma, bekräfta och normalisera emotionella reaktioner, uppmuntra till 

att berätta om sjukdomsberättelser, skapa familjestöd och utforma rutiner. CFIM har ingen 

specifik struktur, utan fungerar som ett stöd och en utgångspunkt till att utforma 

interventioner för att främja familjers hälsa (Wright & Leahey, 2013, s. 153).  

 

IBM bygger på principen att det nödvändigtvis inte är det kliniska problemet eller sjukdomen 

som skapar familjens lidande (Wright & Bell, 2009, s. 10). Wright och Bell (2009, s. 10) 

menar att övertygelser om problem och sjukdom är den största källan till lidande bland 

individer och familjer. De fyra principerna som ligger till grund för samtalen, är att skapa ett 

sammanhang för att ändra övertygelser, att urskilja övertygelser om sjukdomar, utmana 

begränsande övertygelser och stärka främjande övertygelser (ibid., s. 6–11). Ett verktyg till 

det teraputiska samtalet kan vara att skapa ett genogram, det kan hjälpa familjen att få en 

överblick över deras situation och är en värdefull information för sjuksköterskan i den 

fortsatta processen (Wright & Leahey, 2013, s. 77).  

 

Benzein, Erlingsson, Hagberg och Saveman (2017, s. 66) har utvecklat FamHC, en modell 

utifrån svenska förhållanden som bygger på CFAM, CFIM och IBM. De har valt att använda 

begreppet hälsostödjande familjesamtal, då begreppet terapeutiska samtal ansågs ha en annan 

betydelse i den svenska kontexten. I samtalen följs en viss struktur, modellen består av tre 

samtal med olika syften och ett avslutande brev som sammanfattar samtalen och beskriver en 

grund för vidare reflektioner (Benzein et al., 2017, s. 65 – 67). Strukturen för samtalen kan 



 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

5 

anpassas till familjens behov, därför kan antalet samtal och samtalstiden variera. Det 

hälsostödjande familjesamtalet bygger på samspelet inom familjen menar Benzein, Hagberg 

och Saveman (2008a). I dialogen identifierar familjen tillsammans problemen som anses ligga 

till grund för familjens ohälsa. Sjuksköterskans roll i det hälsostödjande familjesamtalet är att 

noggrant lyssna på vad familjen berättar utan att tolka. Detta bidrar till att familjen är den 

styrande parten i samtalet (Benzein et al., 2008a). Genom samtalet kan familjen och 

sjuksköterskan tillsammans hitta nya sätt för familjen att använda sina resurser. Samtalet kan 

ge ett nytt perspektiv på situationen där familjer kan utveckla idéer, betydelser och 

föreställningar relaterat till problemet (ibid.). 

  

Sjuksköterskan är i sin profession ansvarig över omvårdnadsarbetet, vilket innebär att leda, 

planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden. Patientens grundläggande behov och 

upplevelser ska inkluderas i omvårdnaden, vilket innefattar fysisk, psykosocial, andliga och 

kulturella aspekter. Förutom kunskaper inom omvårdnad och medicin är tillitsfulla relationer 

med patienten och dennes närstående en förutsättning för god omvårdnad, där sjuksköterskan 

värnar om värdighet och integritet. Patienten och dess närstående ska ses som unika personer 

med olika behov och resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Benzein et al. (2008a) 

menar att samverkan med familjer är viktig då konsekvenserna av bristande stöd kan leda till 

ohälsa bland familjemedlemmar. 

 

Att leva med kronisk sjukdom påverkar hela familjen och skapar begränsningar i det dagliga 

livet. För att främja familjers hälsa är det viktigt att sjuksköterskan besitter kompetens inom 

den familjecentrerade omvårdnaden. Vi finner det viktigt att beskriva familjers upplevelser av 

hälsostödjande familjesamtal som en del av den familjecentrerade vården. Detta ger en 

djupare förståelse för sjuksköterskan som bidrar till att se hela familjen och förstå deras behov 

när någon i familjen drabbats av kronisk sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva familjers upplevelser av hälsostödjande familjesamtal vid kronisk sjukdom. 
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Metod 

För att kunna tolka och förstå individers livssituation av hälsa och lidande har vi valt att göra 

en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 

(2016, s. 95) beskriver att den kvalitativa forskningen utgår från ett humanvetenskapligt 

perspektiv där viljan är att få en förståelse.   

 

Litteratursökning av artiklar 

En pilotsökning på området gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo, detta 

menar Willman et al. (2016, s. 61) är viktigt för att se om det finns tillräckligt med 

vetenskapligt underlag. I dessa databaser återfinns vetenskapliga artiklar inom evidensbaserad 

omvårdnad. Artiklarna som ingår i analysen inhämtades genom en systematisk sökning från   

databaserna PubMed och CINAHL. 

 

Litteratursökningen inkluderade studier med familjer, vilket innefattade både vuxna och barn, 

som beskrev familjers upplevelser av hälsostödjande familjesamtal. Ett inklusionskriterium 

var att en eller flera i familjen led av kronisk sjukdom. Artiklar som behandlade 

intensivvårdsavdelning, neonatalavdelning och äldreomsorg exkluderades.   

  

Innan den faktiska sökningen kontrollerades sökorden via databasernas ämnesordlistor, vilket 

Willman et al. (2016, s. 69) menar är viktigt för att kontrollera att det sökord som används är 

korrekt. I den systematiska sökningen användes endast fritext termer för att fånga upp icke 

indexerade studier (jmf. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017, 

s. 85). Detta menar SBU (2017, s. 85) är speciellt viktigt i databaser som har ett begränsat 

urval av thesaurustermer. Sökord som “chronic illness” och “experience” valdes bort i den 

befintliga sökningen eftersom dessa ord begränsade sökningen i för stor utsträckning. Sökord 

som användes var: Family, Health, Systems, Nursing, Interventions, Conversations, “Family 

Systems Nursing”, “Family Health Conversations” och “Family Nursing Interventions”. 

 

Sökningen begränsades till engelsk text och artiklar som var publicerade från år 1995 och 

framåt för att kunna hitta relevant underlag, då området är relativt outforskat. Urvalet 

baserades på artiklarnas titel och abstrakt, därefter lästes de utvalda artiklarna i sin helhet. 

Sökorden kombinerades till olika sökblock med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND 

och OR. Dessa kombinerar de valda söktermerna med varandra, som Willman et al. (2016, s. 
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72) beskriver är nödvändigt eftersom det inte är tillräckligt att söka på ett sökord. För att 

förhindra att kombinerade ord i fritext fick en annan betydelse eller tog en annan riktning 

användes citattecken, detta innebär att orden söks som ett begrepp enligt Willman et al. (2016, 

s. 75). I sökningen i CINAHL återfanns även dubbletter av artiklar som redan hittats i 

PubMed. Den systematiska sökningen presenteras i tabell 1. 

 

För att bredda sökningen ytterligare gjordes manuella sökningar i referenslistor, där två 

artiklar valdes ut. Detta menar Willman et al. (2016, s. 88) är ett bra sätt att komplettera sin 

systematiska sökning med. I databasen Scopus gjordes en sökning på varje artikel som 

inkluderats i litteraturstudien. Genom sökningen återfanns artiklar som citerat till dessa 

artiklar, vilket innebar att ytterligare en artikel inkluderades i litteraturstudien.  

 

Tabell 1. Systematisk litteratursökning   

Syfte: Att beskriva familjers upplevelser av hälsostödjande familjesamtal vid kronisk sjukdom 

Pubmed 2020 02 21 

Begränsningar: Publicerade år 1995–2020, engelskt språk 

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

S1 FT Family 940 657  

S2 FT Health 3 773 527   

S3 FT Conversations 7 130  

S4 FT Interventions 400 441   

S5 FT Nursing 464 666  

S6 FT Systems 1 002 095   

S7 FT S1 AND S2 AND S3 1 322  

S8 FT "Family Health Conversations" 15   

S9 FT S1 AND S5 AND S4 8 193  

S10 FT "Family Nursing Interventions" 21   

S11 FT S1 AND S6 AND S5 3 030  

S12 FT "Family Systems Nursing" 57   

S13 FT S8 OR S10 OR S12 82 6 
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Tabell 1. Fortsättning systematisk litteratursökning 

CINAHL 2020 02 21 

Begränsning: Publicerad 1995–2020, engelskt språk 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 FT Family 271 293  

S2 FT Health 1 494 864   

S3 FT Conversations 13 707  

S4 FT Interventions 380 037   

S5 FT Nursing 510 465  

S6 FT Systems 464 036   

S7 FT S1 AND S2 AND S3 1 158  

S8 FT "Family Health Conversations" 13   

S9 FT S1 AND S5 AND S4 5 776  

S10 FT "Family Nursing Interventions" 21   

S11 FT S1 AND S6 AND S5 3144  

S12 FT "Family Systems Nursing" 54   

S13 FT S8 OR S10 OR S12 81 1 

*) FT= Fritext  
 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades objektivt och oberoende av varandra, därefter gjordes en 

gemensam bedömning där författarna beslutade vilka artiklar som skulle inkluderas i 

litteraturstudien (SBU, 2017, s. 86). Vi använde oss av SBU:s granskningsmall (2014) för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik, för att bedöma kvalitén på 

de utvalda artiklarna som var av kvalitativ metod. Eftersom det saknas granskningsmallar för 

mixad metod användes den kvalitativa granskningsmallen för att granska den kvalitativa delen 

av artikeln med mixad metod. Det var endast den delen som inkluderades i studien. 

Protokollen anpassades efter artiklarnas metod, då vissa delar inte var relevanta för alla 

studier. Frågor som rörde metoden Grounded theory uteslöts för de artiklar som inte 

omfattades av den metoden, precis som Willman et al. (2016, s. 106) beskriver ska protokollet 

modifieras efter den aktuella granskningen, i syfte att bedöma artiklarnas kvalitetsnivå 

räknades en procentsats ut utifrån den samlade poängen (Willman et al., 2016, s. 106). Varje 

uppfyllt kriterium i granskningsmallen motsvarade en poäng. Den slutliga poängsumman för 

varje artikel räknades om till procent, som jämfördes mot en tregradig skala, låg (60–69 %), 

medel 60–79 %) och hög kvalité (80–100 %) (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 
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96). Samtliga artiklar (n=10) som kvalitetsgranskades inkluderades i studien, bedömdes vara 

av medel och hög kvalité, dessa presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författar
e (År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Benzein et 
al. (2015) 
Sverige 

Deskriptiv 
kvalitativ 
design 

14 
familjer 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Konventionell 
innehållsanalys 
med induktiv 
ansats 

Samtalen hade en positiv inverkan 
på familjerna.  Familjerna fick en 
ökade förståelse för varandra, 
stärkta relationer och en helhetsbild 
över sin situation. 

Hög 

Duhamel 
& Talbot 
(2004) 
Kanada 

Kvalitativ 
design 

5 familjer  Intervjuer. 
Tematisk analys 

Samtalen upplevdes som positiva, 
de fick en ökad medvetenhet över 
styrkor, resurser och möjlighet att 
dela med sig av sina egna och ta 
dela av andras upplevelser och 
känslor i relation till sjukdomen.  

Hög 

Duhamel 
et al. 
(2007) 
Kanada 

Kvalitativ 
design, 
fallstudie 

4 par Semistrukturerade 
intervjuer. 
Deskriptiv 
innehållsanalys.  

Samtalen bidrog till en ökad 
förståelse om sjukdomen och 
varandras upplevelse av den. Det 
bidrog till ett förändrat beteende 
och de lyssnade bättre på varandra. 

Hög 

Gervais et 
al. (2019) 
Kanada 

Kvalitativ 
design 

17 
familjer 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk analys 

Familjerna var positiva till 
samtalen, där sjuksköterskans 
kompetens och strukturen för 
samtalen var avgörande faktorer. 

Hög 

Marklund 
et al. 
(2017) 
Sverige 

Deskriptiv 
kvalitativ 
design 

8 familjer  Semistrukturerade 
intervjuer. 
Hermeneutisk 
analys 

Familjerna fick möjlighet att 
uttrycka sina och ta del av de 
andras känslor. Sjuksköterskan 
hjälpte dem att identifiera deras 
styrkor och resurser och de fick 
stöd i att hitta strategier för att 
hantera sin nya situation.  

Hög 

Robinson 
& Wright 
(1995) 
Kanada 

Kvalitativ 
design 

5 familjer  Semistrukturerade 
intervjuer. 
Grounded theory  

Samtalen involverade hela familjen 
till att hantera problemet. En viktig 
komponent i samtalen var att 
identifiera styrkor, resurser och 
möjligheter. Samtalen lindrade 
lindade. 

Medel 

Robinson 
(1998) 
Kanada 

Kvalitativ 
design  

5 familjer  Semistrukturerade 
intervjuer. 
Grounded theory. 

Relationerna inom familjen och till 
sjuksköterskan var viktiga i 
processen att läka. Kvinnorna 
upplevde processen som oerhört 
viktigt.  

Medel 
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Tabell 2. Fortsättning översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författar
e (År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Sundin et 
al. (2016) 
Sverige 

Mixad 
metod 

12 
familjer. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ induktiv 
innehållsanalys. 

Samtalen bidrog till ökad hälsa 
inom familjen där relationerna och 
kommunikationen förbättrades. De 
lärde sig att hantera sin situation 
och fick en ökad förståelse för 
sjukdomen.  Nya perspektiv och 
insikter. 

Hög 

Wacharasi
n (2010) 
Thailand 

Kvalitativ 
design 

16 
familjer 

Intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys, 
tematisk analys 

Samtalen gav livet ny mening och 
syfte, vilket minskade lidande. Det 
förbättrade interaktionen i 
familjerna och innebar en ökad 
förståelse mellan dem. Familjen 
fick nya perspektiv på deras 
problem. 
 

Hög 

Östlund et 
al. (2016) 
Sverige 

Kvalitativ 
design 

7 familjer Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys, 
med induktiv 
ansats 

Samtalen skiljde sig från andra 
samtal inom hälso- och sjukvården. 
Det fanns rum för djupare samtal, 
reflektion och bekräftelse. De 
beskrev att samtalen gav en insikt 
och acceptans över att det finns 
flera perspektiv på situationen. 

Hög 

 

Analys 

Dataanalysen genomfördes som en induktiv kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

enligt Graneheim och Lundman (2004), som beskriver att en manifest ansats utgår ifrån 

innehållet i texten och beskriver det synliga. Genom att utgå ifrån textens innehåll används en 

induktiv analys, vilket innebär att författarna inte utgår ifrån en teori eller modell (Danielsson, 

2017, s. 290) 

 

Första steget i analysen påbörjades genom att författarna läste igenom textmaterialet flera 

gånger för att få en förståelse för innehållet. Därefter valde författarna ut meningsenheter 

oberoende av varandra för att genom diskussion nå enighet i vilka meningsenheter som 

svarade mot syftet (n= 299). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att meningsenheter är 

ord, meningar eller stycken som svarar mot syftet. Meningsenheterna extraherades från 

artiklarna till en tabell, för att underlätta analysprocessen. För att enkelt kunna hitta tillbaka 

till originalkällan, blev varje meningsenhet i tabellen tilldelad en siffra som motsvarade artikel 

och meningsenhet (ex. 1:1). Meningsenheterna lästes flera gånger för att få en förståelse för 
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innehållet och översattes från engelska till svenska. Därefter kondenserades meningsenheterna 

i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), som beskriver att kondensering innebär att 

meningsenheterna kortas ned, men att kärnan behålls. Kärnan utgör det framträdande i 

meningsenheterna och sammanförs till kategorierna, där en kategori svarar på frågan “vad?” 

(ibid.). Att skapa kategorier är en central del i den kvalitativa analysen menar Graneheim och 

Lundman (2004). Vidare menar de att ingen data får exkluderas för att den inte passar in i 

någon kategori och en meningsenhet kan inte tillhöra mer än en kategori (ibid.). Graneheim 

och Lundman (2004) menar att analysprocessen inte är en rät linje utan kommer att växla 

mellan de olika stegen i processen. Kategoriseringsprocessen gjordes av båda författarna och 

skedde i fem steg. Analysen pågick till dess att inga fler kategorier kunde sammanföras, detta 

resulterade i fyra kategorier som presenteras i resultatet.  

  

Resultat 

Studiens analys resulterade i fyra kategorier som beskrivs i brödtext och illustreras med citat 

från artiklarna. 

Tabell 3. Översikt över kategorier som ingår i resultatet  

Kategorier   

Att samtalen skapade rum för berättelse och bekräftelse  

Att samtalen samlade familjen till meningsfulla dialoger 

Att sjuksköterskan skapade förtroende 

Att samtalen bidrog till styrka för sig själv och inom familjen 

  

Att samtalen skapade rum för berättelse och bekräftelse  

Studier visade att hälsostödjande familjesamtal var positivt, värdefullt och viktigt för familjer 

(Gervais, Verdon, deMontigny, Leblanc, & Lalande, 2019; Marklund, Sjödin Eriksson, Lindh, 

& Saveman, 2017; Robinson, 1998; Wacharasin, 2010). Familjer beskrev (Benzein, Olin & 

Persson, 2015) att de var nöjda med att bli erbjuden denna möjlighet, eftersom de var 

oförmögna att själv be om den vård de behövde. Samtalen uppfyllde familjens behov av att få 

berätta sin berättelse, ett behov som inte blivit uppfyllt i sjukvården tidigare, vilket bidrog till 

att familjer kunde bearbeta det som hänt och lätta deras börda (ibid.).  

 



 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

12 

Yes, it has been a good feeling. To talk about things that you would rather not talk 

about. I have tried to live as usual, but it has been a relief to talk about it. It has 

been present all the time... (Benzein et al., 2015, s. 140)  

 

Familjer beskrev att samtalen lindrade deras lidande och hade en läkande effekt (Benzein et 

al., 2015; Duhamel & Talbot, 2004; Robinson & Wright, 1995). Att tala fritt om sjukdomen 

var oerhört betydelsefullt eftersom sjukdomens intrång bidragit till många tårar och gräl men 

få läkande samtal (Robinson & Wright, 1995).  

 

Genom samtalen kunde familjer uttrycka sina känslor och prata om saker som de inte kunnat 

tidigare. De fick möjlighet att ta del av varandras berättelser och blev medvetna över 

perspektiv, upplevelser och känslor (Benzein et al., 2015; Marklund et al., 2017; Sundin et al., 

2016; Östlund, Bäckström, Saveman, Lindh, & Sundin, 2016). Det skapade även en 

medvetenhet över likheter och skillnader i deras hantering av situationen (Marklund et al., 

2017). Familjer menade att detta skapade insikt och acceptans för de olika perspektiven 

(Robinson & Wright 1995; Östlund et al., 2016). Familjer beskrev att det med tiden blev 

lättare att öppna upp sig, vilket medförde en ärligare bild av situationen och varandra (Östlund 

et al., 2016). Vissa kände att det var svårt att dela med sig av sina känslor och tankar med 

rädslan för att skapa negativa konsekvenser för en annan familjemedlem. Andra betydande 

relationsproblem och känsliga frågor kunde vara svåra att ta upp (ibid.). 

 

I felt it became easier and easier both for them and for us to open up (Östlund et 

al., 2016, s. 157) 

  

Familjer upplevde att samtalen var annorlunda jämfört med andra samtal inom hälso- och 

sjukvården, eftersom de tillät både känslor och upplevelser (Östlund et al., 2016). Genom 

samtalet kunde många känslor uppstå när de gick djupare in på saker, känslor som hopplöshet, 

ensamhet, oro och rädsla kunde väckas (Benzein et al., 2015; Östlund et al., 2016). Vissa 

menade att det var känslomässigt krävande att behöva gå igenom allt igen (Benzein et al., 

2015). 

 

There have been a lot of feelings in the conversations, all of us were crying, all 

four of us together. So, you go deeper into things when they [the nurses] are 
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there, in contrast to when the two of us have to go through it (Östlund et al., 2016, 

s. 161) 

 

I samtalen skapades rum för bekräftelse där familjemedlemmar kände sig, sedda, hörda och 

bekräftade av varandra och sjuksköterskan (Benzein et al., 2015; Östlund et al., 2016). De 

kunde se sig själva från flera perspektiv, familjeproblem bekräftades och verbala reflektioner 

bekräftade deras synsätt (Robinson & Wright, 1995; Östlund et al., 2016).  

  

Att samtalen samlade familjen till meningsfulla dialoger   

De hälsostödjande familjesamtalen var strukturerade och fokuserade på hela familjen 

(Östlund et al., 2016; Gervais et al., 2019). Samtalen beskrevs som naturliga, avslappnade och 

en bra grund för en värdefull dialog (Marklund et al., 2017; Östlund et al., 2016). 

Sjuksköterskan bjöd in och uppmuntrade till att skapa meningsfulla och engagerade samtal 

(Duhamel & Talbot, 2004; Robinson & Wright, 1995). Samtalets centrala komponenter 

bidrog till att familjer kände sig stöttade, uppmuntrade och mindre ensamma i förhållande till 

sin hälsosituation (Gervais et al., 2019).  

  

Samtalen gav familjer möjligheten att samlas och prata, alla var jämställda och allas åsikter 

var meningsfulla (Östlund et al., 2016; Robinson, 1998). När olika åsikter respekterades och 

accepterades kunde deras sanna jag visas (Östlund et al., 2016). I samtalen lyssnade 

familjemedlemmar aktivt på varandra (Sundin et al., 2016; Östlund et al., 2016). De kunde 

knyta an till det som sagts och rum för reflektion skapades (Östlund et al., 2016). Det var 

viktigt att respektera tystnaden som kunde uppstå, för att låta familjemedlemmar sätta ord på 

sina upplevelser (Gervais et al., 2019). Det fanns familjemedlemmar som ansåg att andra fick 

mer fokus än dem själva (Östlund et al., 2016).  

  

It was positive to be able to go on even if you had different opinions. This is not 

something to fight over; you have to respect different views (Östlund et al., 2016, 

s. 162) 

  

Familjers behov och förväntningar på processen och samtalens innehåll togs till vara genom 

en ömsesidig dialog med sjuksköterskan (Gervais et al., 2019; Östlund et al., 2016). På grund 

av komplikationer som sjukdom medfört kände vissa familjemedlemmar att deras förmåga att 
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påverka samtalen var begränsad, samtidigt menade andra att sjuksköterskan hjälpte dem att 

komma vidare i samtalet (Östlund et al., 2016). Familjer betonade vikten av att kommunicera 

med någon utanför familjen, de var tvungna att förklara så att “outsidern” förstod, vilket 

medförde att berättelserna blev mer transparenta för hela familjen (Benzein et al., 2015).  

  

Neutral listeners, that you have no previous relationship with, made the 

conversations clearer; you make an effort to explain events, thoughts and feelings 

as carefully as possible (Benzein et al., 2015, s. 140) 

  

Sjuksköterskans frågor var enligt familjer en grundläggande del av samtalet, som hjälpte dem 

att tänka djupare och bidrog till att berättelserna blev detaljrika och reflekterande (Benzein et 

al., 2015; Gervais et al., 2019; Wacharasin, 2010). Sjuksköterskans sätt att normalisera och 

ställa viktiga, rimliga och “bra frågor” underlättade för diskussion (Duhamel & Talbot, 2004; 

Östlund et al., 2016; Robinson & Wright, 1995).  

  

I felt that the question regarding our sexuality was well put, because she [the nurse] 

applied it to couples in general. The fact that others are going through the same 

experience, well I thought it was good to know. (Duhamel & Talbot, 2004, s. 25) 

  

I Duhamel och Talbot (2004) användes ett genogram tillsammans med öppna frågor. Att 

frågorna behandlade tidigare erfarenheter av sjukdomar var betryggande. Vidare använde sig 

sjuksköterskan av hypotetiska frågor för att belysa negativa mönster i relationen, detta kunde 

upplevas som provocerande men resulterade i ett förändrat beteende (ibid.). 

Kommunikationen underlättades i studier där två sjuksköterskor deltog, eftersom deras olika 

synsätt bidrog till olika typer av frågor (Benzein et al., 2015). 

  

Sjuksköterskans reflektioner var en central del av samtalen, de var konstruktiva och 

sammanfattade familjens situation, vilket familjer kunde relatera till (Östlund et al., 2016), 

vidare beskrev Marklund et al. (2017) att de gav familjemedlemmar energi och stärkte dem. 

Vissa familjer upplevde att sjuksköterskans reflektioner inte matchade deras upplevelser och 

centrala frågor missades (Östlund et al., 2016).  
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Yes, like afterwards, then ... that they summarized the bright sides. I mean, all the 

things that were, that are good ... about our family, and that we have got to 

somehow hold on to ... when we run into stormy weather (Marklund et al., 2017, s. 

62) 

  

Det avslutande brevet beskrevs av familjer som en positiv, speciell och betydelsefull 

upplevelse, som var en bra avslutning på samtalsserien (Marklund et al., 2017; Östlund et al., 

2016). Brevet var uppmuntrande, personligt och skrivet med närhet och värme (Marklund et 

al., 2017; Östlund et al., 2016). Familjemedlemmar kunde känna igen sig och relatera till 

deras egna upplevelser. Vissa familjer menade att de inte kunde relatera till brevets innehåll 

(Östlund et al., 2016).  

  

 Because it is a positive thing, of course. The letter presented. (Marklund et al., 

2017, s. 63) 

  

Några familjer beskrev att de skulle gynnats av att bli erbjuden samtalen tidigare i 

sjukdomsförloppet, medan andra menade att den aktuella tidpunkten var bra (Benzein et al., 

2015; Östlund et al., 2016). Vissa ansåg att de blev erbjuden samtalen för tidigt, eftersom de 

då befann sig i ett emotionellt kaos (Benzein et al., 2015). De flesta familjerna tyckte överlag 

att antalet samtal och tiden för samtalen var tillräckligt (Benzein et al., 2015; Östlund et al., 

2016). Några familjer upplevde ett behov av fler samtalstillfällen för att kunna genomföra fler 

förändringar, då de kände sig ensamma i den fortsatta processen (Benzein et al., 2015; 

Gervais et al., 2019; Östlund et al., 2016). Det var uppskattat av att sjuksköterskan anpassade 

samtalen efter familjens tidsplaner (Gervais et al., 2019). 

  

Att sjuksköterskan skapade förtroende 

I flera studier beskrev familjer att en förtroendefull relation till sjuksköterskan var viktigt 

(Marklund et al., 2017; Gervais et al., 2019; Robinson, 1998; Robinson & Wright, 1995; 

Wacharasin, 2010) och var en förutsättning för att familjer skulle känna sig bekväma och 

trygga i samtalen (Marklund et al., 2017; Robinson, 1998; Robinson & Wright, 1995; 

Wacharasin, 2010). Marklund et al., (2017) beskrev att familjer ansåg att sjuksköterskans 

kompetens och erfarenhet var viktigt för att skapa ett förtroende under samtalen. Att 

sjuksköterskan var pålitlig bidrog till förtroende (Robinson, 1998). Vidare menade 
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Wacharasin (2010) att familjemedlemmars oro minskade, när de kunde öppna upp sig för 

någon de litade på. I en studie (Robinson & Wright, 1995) beskrev familjer att trygghet 

skapades när de fick information och förklaringar om processen. Vidare menade de att 

trygghet och förtroende var faktorer som påverkade varandra. Familjer menade även att det 

var svårt att få förtroende och samarbeta med sjuksköterskan när hen hade svårt att strukturera 

samtalen eller visade ett bristande självförtroende (Gervais et al., 2019).  

 

This helped her to get better, not thinking too much, not worrying too much, which 

is different from before. (Wacharasin, 2010, s. 308). 

 

Familjer menade att sjuksköterskans attityd bidrog till att skapa en förtroendefull relation. 

Detta uttrycktes genom att sjuksköterskan visade ett genuint intresse, lyssnade aktivt, hade ett 

respektfullt och kärleksfullt bemötande (Duhamel & Talbot, 2004; Gervais et al., 2019; 

Robinson, 1998). Vidare menade familjer att sjuksköterskan var välkomnande, empatisk, inte 

dömde, neutral och att relationen byggde på en icke hierarkisk struktur (Duhamel & Talbot, 

2004; Duhamel et al., 2007; Gervais et al., 2019; Marklund et al., 2017; Robinson, 1998; 

Östlund et al., 2019).  

 

The nurse’s attitude was expressed through the manner in which she greeted us, in 

her warmth, her active listening, her spontaneity, her ability to reassure, her 

nonthreatening and nonauthoritative disposition... (Duhamel & Talbot, 2004, s. 21) 

 

Familjer beskrev sjuksköterskorna som modiga, professionella och att de kunde hantera olika 

känslomässiga reaktioner (Marklund et al., 2017). Robinson (1998) menade samtidigt att 

sjuksköterskan inte fick bli för emotionellt engagerad i familjens problem. Sjuksköterskors 

egenskaper, attityder och kompetens var en positiv upplevelse (Duhamel, Dupuis, Reidy, & 

Nadon, 2007; Gervais et al., 2019; Marklund et al., 2017). 

  

Att ha en relation till sjuksköterskan sedan tidigare, där sjuksköterskan kände till familjens 

situation, kunde skapa ett lugn och en självsäkerhet till att delta i samtalen (Duhamel & 

Talbot, 2004; Marklund et al., 2017). Det kunde även kännas blottande att öppna upp sig när 

de hade en relation utanför samtalsrummet (Marklund et al., 2017). Familjer beskrev att det 

var lättare att prata om sina känslor, upplevelser och problem när någon neutral och 
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utomstående närvarade (Benzein et al., 2015; Gervais et al., 2019; Marklund et al., 2017). 

Familjer menade att sjuksköterskans strategier fick dem att öppna upp sig och ta sig förbi 

problemen (Duhamel & Talbot, 2004; Robinson, 1998).  

  

Familjer beskrev att sjuksköterskans attityd, intresse och nyfikenhet bidrog till en lugn och 

trygg miljö (Gervais et al., 2019). Sjuksköterskan ansvarade för att problemen lyftes fram, var 

stöttande och gav feedback (Duhamel et al., 2007; Östlund et al., 2016), deras stöd bidrog till 

att familjer kände trygghet, lugn, hopp och förtroende för sjukvården (Duhamel et al., 2007). 

Sjuksköterskans sätt att närma sig och förmåga att involvera alla familjemedlemmar i 

samtalen bidrog till att familjemedlemmarna kände att de ville engagera sig till att diskutera 

olika aspekter som skapade oro (Duhamel & Talbot, 2004; Gervais et al., 2019). I samtal där 

tidigare konflikter kom fram menade familjer att sjuksköterskan fortfarande kunde bibehålla 

en neutral roll (Gervais et al., 2019).   

  

I tell myself, being hospitalized and having someone approach me in this manner, 

I feel willing to draw up a genogram with her, yes, I feel inclined to discuss different 

aspects that concern me (Duhamel & Talbot, 2004, s. 22) 

  

Familjer menade att en viktig del av processen var att sjuksköterskorna hjälpte dem att 

identifiera individuella och familjära styrkor, resurser och möjligheter (Gervais et al., 2019; 

Robinson & Wright, 1995; Robinson, 1998; Sundin et al., 2016). Att uppmärksamma det 

familjer gjorde bra var en kraftfull och ovanlig erfarenhet (Robinson & Wright, 1995; 

Robinson, 1998). Sjuksköterskan kunde identifiera resurser och förmågor som familjer hade 

svårt att se i sin situation där de kände sig splittrade och tyngda av problem (Robinson & 

Wright, 1995; Robinson, 1998). Familjer beskrev att sjuksköterskan hjälpte dem att sätta ord 

på styrkorna och att känna dem på djupet (Gervais et al., 2019). Familjemedlemmars 

medvetenhet om sina förmågor bidrog till att se möjligheter till förändring och ta tag i tidigare 

omöjliga problem (ibid.).  

  

 It’s like you couldn’t pull it all together and, uh, i’d be talking and i’d still be 

feeling kind of low and (the nurse) would say, “well i hear what you’re saying but 

you did this and you did that. And I'm going, ya, I've got it, I can do it (Robinson & 

Wright, 1995, s. 338) 
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Att samtalen bidrog till styrka för sig själv och inom familjen  

Familjer beskrev att samtalen bidrog till stärkta relationer, genom ökad förståelse och intresse 

för varandra (Benzein et al., 2015; Duhamel et al., 2007; Marklund et al., 2017; Sundin et al., 

2016; Robinson, 1998; Wacharasin, 2010). Familjemedlemmar kände sig starkare i sig själva 

och fick ett ökat förtroende för varandra (Duhamel et al., 2007; Marklund et al., 2017; 

Wacharasin, 2010), vilket i sin tur bidrog till mindre missförstånd och gräl (Marklund et al., 

2017; Wacharasin, 2010). 

 

Maybe we understand each other a little better, and don't misunderstand each other 

so much (Marklund et al., 2017, s. 62) 

 

Familjer menade att samtalen bidrog till att utmana olika övertygelser och rädslor som 

begränsade deras möjlighet till förändring (Robinson & Wright, 1995; Robinson, 1998; 

Wacharasin, 2010). Detta bidrog till att andra familjemedlemmars problem togs på allvar och 

övertygelser förändrades (Robinson, 1998). Alla familjemedlemmar förstod att de hade en roll 

i att hantera problemen och tog ett gemensamt ansvar för dem (Robinson & Wright, 1995; 

Sundin et al., 2016), de kände stöd av varandra vilket stärkte deras relationer (Benzein et al., 

2015; Sundin et al., 2016).  

 

Familjemedlemmar kände att samtalen minskade den fysiska och emotionella distansen 

mellan familjemedlemmar som uppstod när de inte kunde lösa sina problem (Robinson & 

Wright, 1995). Familjer beskrev (Sundin et al., 2016; Wacharasin, 2010) att de efter samtalen 

var mer omtänksamma och hänsynsfulla mot varandra och att en känsla av lugn infann sig i 

familjen. Familjer beskrev att genom samtalen fann de strategier för att lösa problem och 

hantera sin situation och var mer benägna att göra livsstilsförändringar (Duhamel et al., 2007; 

Marklund et al., 2017; Sundin et al., 2016; Robinson & Wright, 1995; Wacharasin, 2010). 

  

I think what it helped us believe was that we weren’t really falling apart (Robinson 

& Wright, 1995, s. 336) 

 

Genom samtalen beskrev familjer att de fick information och kunskap, vilket gav en ökad 

förståelse för sjukdomen och bidrog till mer självsäkerhet att hantera sjukdomen (Gervais et 



 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

19 

al., 2019; Sundin et al., 2016; Wacharasin, 2010). Vidare beskrev Duhamel et al. (2007) att 

det ökade självförtroendet. Kunskapen bidrog till acceptans och en förståelse över att 

familjedynamiken påverkade deras lidande (Wacharasin, 2010). 

 

Flera studier visade att samtalen bidrog till en förändrad kommunikation inom familjen 

(Benzein et al., 2015; Duhamel et al., 2007; Sundin et al., 2016; Wacharasin, 2010). Detta 

innebar att de kunde prata mer öppet om relationer, känslor, behov, situationen och 

sjukdomen (Duhamel et al., 2007; Marklund et al., 2017; Sundin et al., 2016; Wacharasin, 

2010), de lyssnade på varandra vilket minskade stress och ökade tryggheten. Familjer menade 

också att familjemedlemmen som drabbats av sjukdom inledde konversationer oftare, mer 

nyanserat och lugnare än tidigare (Sundin et al., 2016). 

 

After the sessions we tried to change our way of communication. We tried to listen 

to each other more. We know how to manage our family life (Wacharasin, 2010, s. 

311) 

 

Efter samtalen kände familjer att de fick en ökad kontroll över sin situation (Benzein et al., 

2015; Marklund et al., 2017; Robinson & Wright, 1995). Marklund et al. (2017) beskrev en 

förändring i deras roller, vidare beskrev Sundin et al. (2016) att roller tydliggjorts oavsett om 

de förändrats eller inte. I Robinson (1998) studie beskrev kvinnorna i familjerna att de fann ett 

liv utanför sjukdomen, var snällare och mer respektfulla mot sig själva. Att klargöra 

familjemedlemmars inflytande över sjukdomen bidrog till att oro, depression, panikattacker, 

hopplöshet och utmattning blev mer hanterbart (Robinson, 1998). 

 

I never used to give myself a chance before. Like I’d just push myself and push 

myself. I just started to be good to myself a little bit. I used to push myself beyond 

my limits (Robinson, 1998, s. 284) 

 

De hälsostödjande familjesamtalen bidrog till en nyanserad bild av det förflutna och en mer 

realistisk bild av deras nutid och framtid (Benzein et al., 2015; Sundin et al., 2016). Familjer 

beskrev att de kände sig lyckligare efter samtalen och att de bidrog till ett ökat välbefinnande 

(Benzein et al., 2015; Wacharasin, 2010). Familjer kände sig hoppfulla, lugnare, modiga och 

medvetna över att ha förmågan att möta framtiden och fatta beslut, när de visste att det fanns 
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hjälp att få (Benzein et al., 2015; Duhamel & Talbot, 2004; Sundin et al., 2016; Wacharasin, 

2010).   

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva familjers upplevelser av hälsostödjande 

familjesamtal vid kronisk sjukdom. Analysen resulterade i fyra kategorier, Att samtalen 

skapade rum för berättelse och bekräftelse, Att samtalen samlade familjen och skapade 

meningsfulla samtal, Att sjuksköterskan skapade förtroende och Att samtalen bidrog till 

styrka för sig själv och inom familjen. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att de hälsostödjande familjesamtalen uppfyllde familjers 

behov att få berätta sin berättelse, ett behov som inte blivit uppfyllt i sjukvården tidigare. Rum 

för bekräftelse och känslor skapades, det bidrog till att familjer kunde bearbeta det som hänt 

vilket lindrade lidande och hade en läkande effekt. Dorell, Östlund och Sundin (2016) beskrev 

att sjuksköterskorna även uppmärksammade och blev medvetna över familjers betydande 

behov av att få berätta sin berättelse. Livet förändras drastiskt när en familjemedlem drabbas 

av allvarlig eller långvarig sjukdom (Öhman & Söderberg, 2004). Vidare menar Öhman och 

Söderberg (2004) att närstående kan känna känslor som maktlöshet, sorg, inskränkningar och 

att de är i behov av mer hjälp för att hantera sin nya situation. Benzein (2013, s. 455) 

beskriver att familjemedlemmar frivilligt eller ofrivilligt kan anta en vårdarroll när en 

familjemedlem drabbas av sjukdom. Det personcentrerade förhållningssättet ser till hela 

individen och utgår från dennes egna berättelse och upplevelser om sin situation (Ekman et 

al., 2011). Vid kroniska sjukdomar, där patienten är i ett långvarigt behov av vård är det 

viktigt att sjuksköterskan, patient och dennes närstående ingår i ett partnerskap får att kunna 

nå uppsatta mål (ibid.). Det familjecentrerade förhållningssättet har ett systematiskt fokus där 

alla i familjen ses som en helhet, vilket bidrar till att sjuksköterskan ser till hela familjens 

behov, dessa behov kan förbises när sjuksköterskan endast antagit ett personcentrerat 

förhållningssätt. Det som kan begränsa implementeringen av ett familjecentrerat 

förhållningssätt menar St. John och Flowers (2009) och Benzein et al. (2008) är hög 

arbetsbelastning, vilket resulterar i att sjuksköterskorna behöver prioritera patienterna framför 

familjen. I enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b) är sjuksköterskans ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återuppbygga 

hälsa och lindra lidande för enskilda individer, familjer och allmänheten. Vi anser att ett 



 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

21 

familjecentrerat förhållningssätt, där en omvårdnadshandling som hälsostödjande 

familjesamtal kan verka för att uppfylla sjuksköterskans ansvarsområden samtidigt som 

familjers behov kan tillgodoses. 

  

I resultatet framkom att utformningen av samtalen var en viktig del som gjorde det möjligt för 

familjer att samlas på ett nytt sätt och ta del av varandras perspektiv, vilket möjliggjorde nya 

insikter. En central komponent i samtalen var enligt familjer att respektera tystnaden, så att de 

kunde sätta ord på sina upplevelser. Dorell et al. (2016) beskrev att oerfarna sjuksköterskor 

till en början kunde uppleva tystnaden under samtalen som stressande och utmanande. Men 

att de med tiden lärde sig att tystnaden underlättade för familjer att berätta nya saker (ibid.).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskans frågor var en grundläggande del 

av samtalet och att sjuksköterskans sätt att normalisera och ställa frågor på underlättade för 

diskussion. Det kan jämföras med Wright, Watson och Bell (2002, s. 320) som beskriver att 

sjuksköterskan kan skapa ett band mellan familjen och andra i samma situation genom att 

berätta om erfarenheter från liknande situationer. Detta normaliserar situationen på ett icke 

dömande och bekräftande sätt som hjälper dem att förstå att det inte är ensamma om att erfara 

problemet (ibid.). Dorell et al. (2016) beskrev att sjuksköterskor kände sig förvånade över hur 

mycket som kunde framkomma när en fråga ställdes på rätt sätt. Vidare menade 

sjuksköterskor att när rätt fråga ställdes kunde nya berättelser som sjuksköterskan inte fått ta 

del tidigare uppkomma (ibid.). 

 

I litteraturstudiens resultat framgår att sjuksköterskans reflektioner var en viktig och central 

del som var konstruktiva och sammanfattade familjens situation. Vidare gav sjuksköterskans 

reflektioner energi, bekräftade och stärkte familjer. Genom reflektion kan vi bli medvetna om 

våra övertygelser, som ofta är omedvetna och oreflekterade och formas genom erfarenheter 

(Benzein, Hagberg och Saveman, 2008a). Maturana och Varela (1992) beskriver att reflektion 

är ett fenomen som innebär att vi blir medvetna om oss själva på ett nytt sätt, detta kan liknas 

med att se sig själv i spegeln. Vidare menar Maturana och Varela (1992) att reflektion gör 

människan medveten om andras uppfattningar.  

 

Resultatet visade tydligt att en förtroendefull relation till sjuksköterskan var viktigt för 

familjer i de hälsostödjande familjesamtalen. Berg och Danielson (2007) menar att patienter 
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behövde en personlig och omtänksam relation för att skapa förtroende för sjuksköterskan. Att 

skapa en förtroendefull relation kräver både vissa personliga egenskaper hos sjuksköterskan, 

men också att besitta en kompetens inom sin profession (ibid.). Peplaus (1997) menar att 

relationen mellan sjuksköterska och patient inte sker rutinmässigt, det är en unik situation där 

flera faktorer skapar de medmänskliga relationerna. Sjuksköterskans egenskaper, teoretiska 

kunskap och den medmänskliga kompetensen (ibid.). Travelbees teori (1971) om 

mellanmänskliga relationer utgår ifrån att varje människa är unik med unika erfarenheter. 

Travelbee menar att relationen är en process och ett hjälpmedel för sjuksköterskan att 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Att skapa en relation till patienten är sjuksköterskans 

ansvarsområde. Samtidigt behöver en mellanmänsklig relation vara ömsesidig, vilket kräver 

att båda svarar på den andres mänsklighet (ibid.) Vidare menar Travelbee (1971) att 

mellanmänskliga relationer uppkommer mellan faktiska personer och inte mellan abstrakta 

roller. Om detta förhållningssätt inte antas menar Travelbee att omvårdnaden avhumaniseras 

(ibid.). För att kunna skapa en förtroendefull relation är det viktigt att sjuksköterskan antar en 

humanistisk människosyn och ser till hela individen, där sjuksköterskan och patienten är 

likställda. 

 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskans kompetens, erfarenhet och attityd hade betydelse 

för att en förtroendefull relation skulle etableras. Benzein, Johansson, Fransén Årestedt och 

Saveman (2008b) rapporterar att det finns faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder till 

att i mindre utsträckning involvera familjer i omvårdnaden. Dessa faktorer innefattar att vara 

nyexaminerad sjuksköterska, att vara manlig sjuksköterska eller att arbeta inom en kontext där 

sjuksköterskan inte träffar familjer regelbundet. Østergaard et al. (2020) kom fram till att 

sjuksköterskor med högre utbildning, master eller doktorandutbildning, hade bättre attityd till 

att involvera familjer jämfört med grundutbildade sjuksköterskor. Både Østergaard et al. 

(2020) och Benzein et al. (2008b) kom fram till att sjuksköterskor med personliga 

erfarenheter av sjukdom inom familjen hade en mer positiv attityd till att involvera familjen i 

vården. Dorell et al., (2016) beskrev att de hälsostödjande familjesamtalen ändrade 

sjuksköterskors attityder från att se familjer som en svårighet till att se dem som en resurs. Vi 

anser att det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten om sina attityder, för att kunna 

uppfylla patienters och familjers behov av omvårdnad. 
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Resultatet visade att sjuksköterskorna i de hälsostödjande familjesamtalen hjälpte familjerna 

att identifiera individuella och familjära styrkor, resurser och möjligheter, som de själva haft 

svårt att se. Antonovsky (2005, s. 57) menar att människor har olika frisk och riskfaktorer, 

som är viktiga att identifiera. Friskfaktorerna hjälper människan att hantera och möta problem 

och omfattar bland annat socialt stöd, genetiska faktorer, självidentitet, materiell standard och 

kulturell stabilitet. Friskfaktorerna hjälper utvecklandet av en persons känsla av sammanhang 

(KASAM) (ibid., s. 57, 174). Mok, Lai och Zhang (2004) kom fram till att personer med 

kronisk njursjukdom kände sig som en börda för deras familjer och undvek att dela med sig 

av känslor som tyngde dem, denna copingstrategi främjade inte deras välmående. Vidare 

beskrev Mok et al. (2004) att familjer kunde vara en motivation till att fortsätta leva trots 

kronisk njursjukdom. Att finna mening i livet var viktigt för alla deltagare oavsett 

utbildningsnivå, ålder eller sysselsättning i deras copingstrategi. Valet av copingstrategier 

varierar bland individer och är beroende av personliga resurser och socialt stöd. I början av 

sjukdomsförloppet kunde en undvikande copingstrategi antas, där personerna isolerade sig 

från andra familjemedlemmar (ibid.). Gilbar, Or-Han och Plivazky (2005) beskriver att 

förnekelse som en copingstrategi innebär att personen undviker att tänka på sin sjukdom. 

Genom att förneka sjukdomen samtidigt som de är följsam till behandling kan sjukdomen 

hålla sig frånvarande, förnekelse kan i dessa fall var positivt eftersom patienten kan hantera 

sina känslomässiga reaktioner kopplat till sjukdomen (ibid.).  

 

Vi anser att sjuksköterskan kan ha en viktig roll i att hjälpa familjer att identifiera styrkor, 

resurser och möjligheter. Att förstå sina styrkor och resurser är viktigt för familjer, för att 

bättre kunna hantera den nya situationen. Vi anser därför att det är viktigt att ha i beaktning att 

det finns individuella skillnader i copingstrategier och att sjuksköterskan därför behöver 

kunskap och en medvetenhet över hur dessa skillnader kan uttrycka sig.  

 
Resultatet visade att samtalen bidrog till stärkta relationer inom familjen, ökad kontroll och 

bättre kommunikation. Familjer fick en ökad förståelse för varandra, för sjukdomen och de 

fann stöd i varandra till att hantera problem. Detta kan jämföras med Antonovskys teori om 

KASAM och begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 

44). Begriplighet omfattar personens sätt att uppfatta omgivningen och förståelse för olika 

händelser. Hanterbarhet syftar till i vilken utsträckning personen upplever sig hantera 

situationen, samt i vilken mån personer har resurser. I resultatet framkom att familjer återfann 

kontrollen över sin situation och kunde hantera den samtidigt som de såg ljusare på framtiden 
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än tidigare, deras hanterbarhet hade ökat. Meningsfullhet syftar till att förklara i vilken 

utsträckning personen känner sig motiverad och engagerad till att ta sig an problemet 

(Antonovsky, 2005 s. 44 - 46).  Relaterat till resultatet i vår litteraturstudie kan vi utläsa att 

familjers KASAM ökat, både inom familjen och individuellt. Alla individer har olika grad av 

KASAM och kan ses som ett kontinuum som förändras över tid (Antonovsky, 2005 s. 27 - 

30).  

 

Metodkritik  

För att säkerställa kvalitén beskriver Henriksson (2017, s. 412) att det är viktigt att föra en 

diskussion över arbetets styrkor och svagheter, författarna behöver därför ha ett kritiskt 

förhållningssätt till sitt egna arbete. Det är viktigt att diskutera litteraturstudiens trovärdighet 

genom att belysa de centrala begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (jmf. Mårtensson och Fridlund, 2017, s. 431). Vidare menar Graneheim och 

Lundman (2004) att begreppen är kopplade till varandra, trots att de beskrivs var för sig.  

 

Litteraturstudiens trovärdighet har stärkts genom att använda den metod som var lämpligast i 

förhållande till syftet och därmed anpassad till kvalitativa studier (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). Trovärdigheten har stärkts genom att författarna både individuellt och 

gemensamt har granskat och diskuterat de olika delarna genom hela metod och 

analysprocessen. Författarnas förförståelse till att använda kvalitativ innehållsanalys som 

metod är begränsad, vilket kan ha påverkat analysprocessens delar och därmed studiens 

trovärdighet. Tillförlitligheten har säkrats genom att författarna jämfört resultatet med 

originalkällorna flera gånger under processen. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

ett kritiskt moment i analysprocessen är extraktionen av meningsenheterna, där risken är att 

meningsenheterna blir för stora eller för små och kärnan i meningsenheterna kan gå förlorad.  

 

Pålitlighet kan fastställas genom att författarna har förklarat sin förförståelse för metoden 

menar Mårtensson och Fridlund (2017, s. 432). Som tidigare nämnt är författarnas kunskap 

inom metoden begränsad, detta kan påverka pålitligheten. Inget material som svarade på 

syftet har uteslutits under analysprocessen (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Författarna 

har strävat efter att arbeta textnära och inte tolka materialet, för att stärka studiens 

trovärdighet. Författarna besitter inte någon tidigare erfarenhet och kunskap inom ämnet har 

haft ett öppet sinne under analysprocessen. 
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Bekräftelsebarhet kan påvisas genom att författarna tydligt och noggrant beskriver 

analysprocessen samt att författarna säkerställer sina ställningstaganden under hela processen 

(Mårtensson & Fridlund, 2017, s. 432). Författarna har tydligt beskrivit metod och 

analysprocess, således kan andra genomföra samma studie med liknande resultat. Vidare 

menar Mårtensson och Fridlund (2017, s. 432) att det är viktigt att författarna är objektiva och 

inte tolkar data. 

 

Genom att säkra litteraturstudiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och tydligt 

beskriva resultatet har överförbarheten fastställts (jmf. Mårtensson och Fridlund, 2017, s. 

433). Därmed bör resultatet vara överförbart till grupper, liknande situationer och andra 

kontexter (jmf. ibid.).   

  

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att hälsostödjande familjesamtal kan vara värdefulla 

och bidra till att främja hälsa hos familjer när en familjemedlem drabbats av kronisk sjukdom.  

I samtalen fick familjer berätta sina berättelser där känslor och olika perspektiv belystes, 

vilket gav en ökad förståelse för varandra. Familjer samlades på ett nytt sätt där hela familjen 

var i fokus. Sjuksköterskans attityd, kompetens och egenskaper var viktiga faktorer för att 

skapa förtroendefulla relationer. Sjuksköterskan hjälpte familjer att identifiera deras styrkor, 

resurser och möjligheter, vilket bidrog till att utmana övertygelser som förändrade och 

förbättrade relationer inom familjer. Studier visade att det kan vara svårt att implementera det 

familjecentrerade förhållningssättet där brist på tid gör att patienten behöver prioriteras före 

hela familjen. Att utföra hälsostödjande familjesamtal kan vara en utmaning för den enskilda 

sjuksköterskan eftersom det krävs tid, planering och kompetensutveckling. Resultatet i denna 

litteraturstudie kan bidra till en ökad medvetenhet bland sjuksköterskor över behov som 

familjer kan ha när någon i familjen drabbas av kronisk sjukdom. Det kan även bidra till en 

djupare förståelse om vikten av att anta ett familjecentrerat förhållningssätt och ger 

sjuksköterskor mer kunskap om hälsostödjande familjesamtal. Mer forskning inom området 

behövs för att finna fler och effektiva och sätt för sjuksköterskor att kunna stödja familjers 

hälsa.  
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