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Abstract:  
 
Bakgrund: Hälsan hos barn med funktionsnedsättning är sämre än hos andra barn. 
Tillståndet påverkas av den familj som barnet lever i samt den omgivande miljön. 
Familjerna har många samarbetspartners i vård och omsorg och barnet kräver mer 
stöd och omvårdnad än barn i allmänhet behöver av sina föräldrar. Det är viktigt att 
hitta metoder som sänker påfrestningarna samt förebygger ohälsa i familjen.  
Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att beskriva föräldrars, barns och 
vårdgivares upplevelse av familjecentrerad omvårdnad, FCC, som riktar sig till 
familjer som har barn med funktionsnedsättning.  
 
Metod: Litteraturöversikt valdes som metod och baseras på 13 vetenskapliga 
artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats som analyserats. 
 
Resultat: FCC definieras i artiklarna i termer av kvalitét och tillgänglighet men även 
som att som förälder bli lyssnad på, få tillräckligt med tid, bli bemött med respekt, 
ha ett gemensamt beslutsfattande mellan föräldrar och professionella och att få 
information, vid behov anpassad. Genom flexibla arbetssätt som är anpassade efter 
barnet och familjens behov både inom sluten och öppen vård och inom habilitering, 
kan stress minska både i familj och hos vårdpersonal. Det finns dock grupper med 
funktionsnedsättning som uppfattar vården som lägre familjecentrerad än andra 
familjer.   
 
Slutsats: Hörnstenen i familjecentrerad omvårdnad är samarbete mellan vårdgivare 
och familj vilket främjas av att vårdgivare tar hänsyn till och respekterar familjens 
kultur och bakgrund. Artiklarna i studien visar på att familjecentrerad omvårdnad 
ger stöd för att vara en framgångsfaktor inom vården. FCC främjar barnets och 
familjens hälsa vilket gynnar samhällsekonomin på sikt.  
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Abstract: 
 
Background: The health of children with disabilities is worse than other children. 
The state is influenced by the family that the child live in and the surrounding 
environment. The families have many partners in health care and the child needs 
more support and care than children in general need of their parents. It is important 
to find ways to reduce stress and prevent illness in the family. 
 
Purpose: The purpose of this study was to describe parents, children and healthcare 
experience of family-centered care, the FCC, which is aimed at families who have 
children with disabilities. 
 
Method: Literature review was elected as a method and is based on 16 scientific 
articles with both qualitative and quantitative approach analyzed. 
 
Results: The FCC defined in the Articles in terms of quality and availability, but 
also as a parent to be listened to, given enough time, be treated with respect, have a 
joint decision between parents and professionals and to get information, if necessary, 
adapted. Through flexible approaches that are tailored to the child and family's needs 
both in inpatient and outpatient care, and in rehabilitation, stress can reduce both the 
family and the health professionals. However, there are groups with disabilities who 
perceive health care as a less family-centered than other families. 
 
Conclusion: The cornerstone of family-centered care is the collaboration between 
caregivers and family, which is promoted by the health care provider will take into 
account and respect the family's culture and background. Articles in the study shows 
that family-centered care provides support to be a success factor in health care. FCC 
promotes child and family health, which benefits the economy in the long term. 
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Inledning 

Hälsan hos barn med funktionsnedsättning eller sjukdom är, förutom av själva 

tillståndet påverkad av den familj som barnet lever i samt den omgivande miljön, 

kulturen och samhället (Lagerkvist och Lindgren, 2012). Familjen och dess 

fungerande är oerhört viktig för barnets utveckling. Barnet och familjens kraft och 

förmåga att anpassa sig och leva med funktionsnedsättning och hur omgivningen 

organiseras och anpassas inverkar på hur funktionshindrad en person är eller blir. 

Eftersom en del funktionsnedsättningar har en viss ärftlighet kan föräldrarna själva 

ha egna kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket gör att de 

behöver extra stöd i sin föräldraroll (Janeslätt och Roshanay, 2015; Lagerkvist och 

Lindgren, 2012). Barn med funktionsnedsättning har större omvårdnadsbehov än 

normalutvecklade barn och samarbetet med habilitering, andra vårdgivare, 

kommun, socialtjänst och skola kräver mycket tid och kraft av föräldrar vilket ger 

mindre tid för återhämtning (Broberg M., Norlin D., Novak H., Starke M., 2014; 

Hedberg, Keit-Bodros, Lindquist, Rosenkvist, Spjut Janson, 2010). Det är viktigt att 

känna till metoder för hur vårdpersonal kan minska stress och påfrestningar i 

familjer där barn har funktionsnedsättning. 

 

Bakgrund 

Definition av funktionsnedsättning och funktionshinder  

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga medan funktionshinder beskriver den begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person relaterat till sin omgivning 

(Socialstyrelsen, 2016). Funktionsnedsättningen kan vara en skada, sjukdom eller 

tillstånd som är medfödd eller förvärvad och kan vara tillfällig eller bestående 

(ibid.).  Det är vanligt att beskriva tillstånd som fysiska (Cp, muskelsjukdomar, 

ryggmärgsbråck, MMC), intellektuella (Down syndrom, DS) eller neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar (uppmärksamhets- och hyperaktivitetstörning, 

ADHD, uppmärksamhetsstörning, ADD, autismspektrumtillstånd, AST). Genom att 

använda Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa: barn- och ungdomsversion-ICF-CY, som även finns i en version för vuxna 

(Socialstyrelsen, 2010b) kan en beskrivning göras av funktionsförmåga och 

funktionshinder i förhållandet till hälsa. ICF-CY erbjuder en gemensam terminologi, 
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ett gemensamt språk för att kunna beskriva och dokumentera hur inskränkningar i 

delaktighet och aktivitet för barnet genom uppväxten visar sig på grund av 

funktionsnedsättningen (ibid.). 

 

Prevalens 

Funktionsnedsättning (astma och allergier medräknade och mest förekommande) är 

vanligare hos pojkar och andelen barn ökar med ålder (Socialstyrelsen, 2013). I 

förskoleåldern uppskattas andelen barn till 6 %, i åldern 16-19 år 20 % för att hos 

unga vuxna vara 26 % i Sverige. Förklaringar till att prevalensen ökar med ålder är 

hur undersökningarna är gjorda, hur funktionsnedsättning definieras, samt att vissa 

sjukdomar/funktionsnedsättningar blir tydliga eller debuterar senare i livet (ibid.).  

 

Funktionsnedsättning och barn med särskilda behov 

Children with Special Health Care Needs, CSHCN, barn med särskilda behov av 

hälsovård, är ett begrepp som används i den engelska och amerikanska litteraturen 

(McPherson & Arango, 1998; Mahon & Kibirige, 2004) men inte som begrepp i 

Sverige på samma sätt. CSHCN omfattar barn som har eller löper en ökad risk för 

att få en kronisk, fysisk, utvecklingsmässig, beteendemässig sjukdom/skada eller ett 

känslomässigt tillstånd, som kräver hälsorelaterade speciella tjänster utöver vad 

barn i allmänhet kräver. Barn med funktionsnedsättning hör till gruppen (ibid.). I 

denna litteraturstudie menas med funktionsnedsättning; fysiska (rörelsehinder, 

utvecklingsförsening), intellektuella (syndrom, utvecklingsstörning) och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, ADD, AST), den målgrupp 

habiliteringen vanligtvis vänder sig till.  

 

 

Omgivningens stöd 

Historik  

Synen på barn (och vuxna) med fysiska, intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar skiftar mellan kulturer och tidsepoker. I Sverige har 

situationen förändrats till det bättre från 1960-talet och framåt. Tidigare levde barn 

med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar ofta på institution och de 

barn som ansågs bildbara, fick gå i specialskolor. Situationen fick till följd att de 
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ofta var skilda från sin familj. Systemet var uppbyggt av samhället och 

rekommenderat av den medicinska expertisen. Med omsorgslagen år 1968 fick barn 

(och vuxna) med utvecklingsstörning utökade rättigheter. De skulle få leva så 

normalt som möjligt, få undervisning och som vuxna ha rätt till arbete/ 

sysselsättning samt eget boende eller gruppboende med stöd (Lagerkvist & 

Lindgren, 2012; Bakk & Grunewald, 2006). 

 

Lag som ger stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning   

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, Svensk 

författningssamling, SFS 1993:387) började gälla 1994 och ersatte då den tidigare 

omsorgslagen. Målgruppen för stöd i samhället vidgades till att omfatta alla 

människor med svårare funktionsnedsättning oavsett diagnos (Bakk & Grunewald, 

2006; Lagerkvist & Lindgren, 2012; LSS, SFS 1993:387). Socialtjänstlagen, 

Skollagen, lagen om assistansersättning (LASS) samt Hälso- och sjukvårdslagen ger 

ytterligare rätt till insatser (Bakk & Grunewald, 2006). Landstinget har huvudansvar 

för råd och stöd enligt LSS och kommunerna för övriga insatser om inget annat 

avtalats. Olika stödåtgärder har tillförts via kommunen gällande förskola, skola, 

sysselsättning och boende. Målgruppen har fått en starkare ställning i samhället 

genom att få en ökad möjlighet att styra sin vardag (Bakk & Grunewald, 2006; 

Lagerkvist & Lindgren, 2012). Idag bor majoriteten av barn i sina familjer. Genom 

habiliteringsinsatser, utbildning, vård, hjälpmedel och kommunala insatser som 

korttidsvistelse, kontaktpersoner, ledsagare har samhället byggt upp stödåtgärder för 

att göra detta möjligt (Socialstyrelsen, 2013). Ett fåtal barn/ungdomar bor i 

kommunala eller privata boenden på grund av sin funktionsnedsättning eller 

familjerelaterade faktorer (författarens kommentar). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska barn uppmärksammas om en förälder har en 

psykisk störning eller funktionsnedsättning, missbruk, allvarlig sjukdom eller skada 

och i samband med dödsfall (Hälso- och sjukvårdslag, HSL, SFS 1982:763). Barnet 

har rätt till information, råd och stöd utifrån ålder och förutsättningar att tillägna sig 

informationen. Samordnad individuell plan, SIP regleras i hälso- och sjukvårdslagen 

samt i socialtjänstlagen och ska initieras när personer, oavsett ålder eller problem, 

behöver insatser som ska samordnas eller om kompetens behöver tillföras. Syftet är 

att individen ska vara delaktig och ha inflytande och att samordning ska säkerställas 
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utifrån individens behov (HSL (3 f §); Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 2 kap. 7 

§). 

 

Habiliteringens insatser  

Landstinget ska, förutom att erbjuda god hälso- och sjukvård, erbjuda habilitering, 

rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst (Bakk & Grunewald, 2006). Omkring  

5 %, av alla barn (ADHD medräknat) i ett landsting beräknas ha behov av 

habiliteringens insatser (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Habilitering är en 

specialistverksamhet inom landstinget som växte fram på 1970-talet. Målgruppen är 

barn, ungdomar och vuxna som har medfödd eller förvärvad skada/sjukdom inom 

nerv, muskel- eller skelettsystemet som påverkar den psykomotoriska utvecklingen, 

ger utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder, ofta i kombination (Policy för 

specialistområdet habilitering i Sverige, rev 2014). Komplicerade medicinska 

omvårdnadsbehov gällande nutrition, andning, elimination med mera som kräver 

speciell omvårdnad förekommer. Utbildning och handledning till föräldrar och 

personal runt barnet är nödvändig för att barnet ska få träning och utvecklas i 

kognitiva, kommunikativa, sociala och fysiska färdigheter (Hedberg et al., 2010). 

Den specialiserade habiliteringen som har en bred kompetens, syftar till att kartlägga 

behov av insatser samt förebygga ohälsa så att personer utifrån behov och 

förutsättningar kan leva att så självständigt liv som möjligt i samhället (Lagerkvist 

och Lindgren, 2012; Socialstyrelsen, 2010a). De grundläggande värderingarna är 

gemensamma för habiliteringsverksamheter i varje landsting och följer 

handikappreformens principer; tillgänglighet, självbestämmande, delaktighet, 

kontinuitet och helhetssyn (ibid.). 

 

Familj och olika perspektiv 

Familj 

En familj är en självdefinierad grupp som kan vara bundna via blodsband eller lag 

eller som bor tillsammans eller inte, men som känner sig som en familj. Styvfamiljer, 

storfamiljer, samkönade familjer med flera kan därmed inkluderas (Benzein, 

Hagberg & Savemann, 2012). I Sverige idag är barnfamiljerna drygt 1,1 miljoner, 

sju av tio är kärnfamiljer, två av tio är ensamstående föräldrar och en av tio är 

ombildad familj. Majoriteten av familjerna har ett till två barn (Barn och 
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familjestatistik, 2015). I föräldrabalken är det reglerat att barn av vårdnadshavare 

ska få en så god vård som möjligt, tillsyn i förhållande till ålder och utveckling samt 

att barnets behov ska tillfredsställas (Föräldrabalken 1949:381). 

 

Föräldrars perspektiv 

Föräldrar som får ett barn med funktionsnedsättning påverkas direkt i samband med 

födseln (Pelchat, 2010) eller senare i samband med sjukdom hos barnet eller att 

utvecklingen inte liknar den förväntade, vilket gör att man initierar en utredning av 

barnets utveckling och svårigheter. När utredning och bedömning mynnar ut i en 

diagnos går föräldrarna ofta igenom en kris (Broberg et al., 2014; Hedberg et al., 

2010). De får anpassa sig till en annan livssituation inte bara individuellt utan också 

i äktenskapet, i relation till barnets syskon samt i relationer utanför familjen 

(Pelchat, 2010). Föräldrar behöver omvärdera sin livssituation och gå igenom den 

sorg det innebär att få ett barn med funktionsnedsättning samt relatera till egna och 

andras fördomar. De ses ofta som offer, vilket kan göra att de är benägna att 

motbevisa den uppfattningen. Föräldrarna värderar sig själva och bedömer om de 

lever upp till sina ideal eller inte och den värderingen kan leda till stolthet och 

beslutsamhet men också till stress och skuld (Broberg, 2010). 

 Riskfaktorer hos barnet som kan göra att föräldrar tvivlar på sin förmåga kan vara 

oregelbunden mat- och sömnrytm samt skrikighet. Problembeteenden är betydligt 

vanligare hos barn med funktionsnedsättningar, vilket ökar stress och psykisk ohälsa 

främst hos föräldrar. Svårigheter i socialt samspel och kommunikation påverkar 

familjens förutsättningar att tillfredsställa barnets behov, men ökar också risken för 

problembeteenden (Broberg et al., 2014; Dellve, Samuelsson, Tallborn, Fasth & 

Hallberg, 2006). Problembeteenden är beteenden som kan vara allvarliga och 

skadliga för barnet själv eller för omgivningen och begränsar barnets möjligheter att 

leva ett bra liv (Andersson et al., 2014). Oro för barnets hälsa och framtid samt 

prognos skapar osäkerhet och behovet av information är stort. Även information om 

behandlingsalternativ och rättigheter är viktigt att få (Broberg et al., 2014).  

Livssituationen kan leda till ångest, oro och depression hos föräldrarna särskilt hos 

mammor (Broberg et al., 2014; Dellwe et al., 2006, Hedberg et al., 2010, Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012). Föräldrar som är stressade eller deprimerade är mindre 
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lyhörda för sitt barns behov, de kommunicerar mindre, vilket gör att barnet inte 

utvecklas optimalt kognitivt, socialt och emotionellt (Broberg et al., 2014).  

 

Barnets perspektiv 

Det är vanligare att barn med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre än barn 

utan funktionsnedsättning. De drabbas oftare av psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, 

magont och huvudvärk och flickor skattar sin hälsa sämre än pojkar (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012; Broberg et al., 2014). Barn med funktionsnedsättning har 

oftare kontakt med sjukhus och är också inlagda längre perioder än barn utan 

funktionsnedsättning (Mahon & Kibirige, 2004). Problembeteenden är vanligt på 

grund av brister i kommunikation och förståelse samt brister i känsloreglering, men 

även på grund av att miljön inte är anpassad till barnets behov. 

Koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet är ofta förekommande och som en 

konsekvens blir det problem med inlärning och skolprestationer samt att relationer 

med kompisar blir komplicerade (ibid.). Barnen har också en ökad risk för alla 

former av utsatthet i jämförelse med barn i allmänhet (Lagerkvist & Lindgren, 

2012). Janeslätt och Roshanay (2015) visar i en litteraturöversikt att föräldrar med 

uttalade ADHD-symtom kan ha en bristande känsloreglering, en högre risk att 

förmedla inkonsekvent uppfostran och ett mindre positivt föräldraskap, vilket kan 

påverka barnet negativt (ibid.). 

 

Syskons perspektiv 

Syskonrelationen är den relationen som varar längst i livet. I en svensk 

interventionsstudie av 54 syskon (8-12 år) till barn med funktionsnedsättning 

visades att hälften av syskonen inte visste vad det funktionsnedsatta barnet hade för 

diagnos och majoriteten av barnen kunde inte förklara hur det yttrade sig (Granat, 

Nordgren, Rein & Sonnander, 2012). Andra studier har visat att barn med 

funktionsnedsättning kan påverkas positivt av syskon genom att de ökade den 

känslomässiga förståelsen och sociala utvecklingen hos barnet (O´Brian, Duffy & 

Nicholl, 2009). För syskonet kan det däremot innebära att det känner sig försummat, 

att det behöver kompensera för sitt syskons funktionsnedsättning och vara ett stöd 

för föräldrarna. Syskonet kan känna ängslan och oro och en förklaring kan vara det 

funktionsnedsatta barnets utagerande beteende som syskonet blivit utsatt för (ibid.). 
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Relationen till syskonets kamrater kan utvecklas negativt och syskonet kan känna 

sig ensamt. Att vara syskon behöver inte betyda att man utvecklas negativt, utan ofta 

är barnen mer mogna än sina kamrater och känner mer empati samt glädje i att hjälpa 

sina föräldrar (ibid.). I en studie där vuxna syskon till personer med Downs syndrom 

med multipla hälsoproblem tillfrågades, framkom det att syskonen märkte att de 

hade haft en annorlunda roll jämfört med sina kamrater, men att de inte visste annat 

just då (Graff et al., 2012). De fick hjälpa till mer genom att vårda, vara ett 

känslomässigt stöd, ge råd och vara förebilder för sitt syskon med Downs syndrom. 

Flera av deltagarna hade en ambivalent syn på sin uppväxt, men ingen ville ändra 

på något utan tyckte att det varit en positiv upplevelse och att man lärt sig mycket 

genom att vara syskon, då man utvecklade större tålamod och samarbetsförmåga 

och var mer tolerant (ibid.). 

 

Omvårdnad 

Evidensbaserad vård syftar till att tillförsäkra patienten vård enligt bästa tillgängliga 

kunskap och att garantera att hälso- och sjukvårdens resurser används så effektivt 

som möjligt. Sjuksköterskor har ansvar att tillämpa evidensbaserad vård för att 

kunna garantera att patienterna får omvårdnad i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Värdegrund för omvårdnad, 2016). Sjuk-sköterskans 

specialitet är omvårdnad, vilket är både ett praktiskt patientnära arbete men också 

ett vetenskapligt perspektiv i studie och teoribildning kring sjuksköterskans 

profession. Omvårdnaden bygger på en värdegrund som är kopplad till människans 

existens och som blir aktuell när människor har behov eller är beroende av 

omvårdnad (Värdegrund för omvårdnad, 2016). Centrala värden har utvecklats inom 

omvårdnadsvetenskapen, som respekt för det sårbara, och värdighet, integritet och 

självbestämmande samt upplevelse av hopp, tillit och mening. I sjuksköterskans 

ansvarsområde ingår också att minska lidande, lindra sjukdom och smärta samt 

förebygga ohälsa (ibid.). 

Flera teorier erbjuder sätt att identifiera och uttrycka centrala idéer om det viktiga i 

yrkesutövandet av omvårdnad. Dorothea Orem beskriver i sin teori om omvårdnad 

att det är den egenvård personen vanligtvis utför för sin hälsa och sitt välbefinnande, 

men som hindras av sjukdom (Kirkevold, 2000). Omvårdnadens och därmed 

sjuksköterskans mål är att hjälpa personen att så snart det går att bli självständig i 
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aktiviteterna för egenvård. Orem delar in sin teori i egenvård, omvårdnadsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvård definieras som universella behov, 

utvecklingsmässiga och hälsorelaterade behov. Egenvårdsbehov är nödvändiga för 

att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Omvårdnadsbrist uppkommer när 

individen inte kan utföra sina egenvårdsbehov och kapaciteten blir lägre (Kirkevold, 

2000). Människan utvecklas från vaggan till graven och det krävs specifika faktorer 

för att främja utvecklingen. Egenvårdskapaciteten varierar efter individens ålder, 

utveckling, hälsotillstånd, resurser, kunskaper och utbildning samt livserfarenheter 

och kulturpåverkan. Orem delar in omvårdnadssystem i fullständigt och delvis 

kompenserande samt stödjande/undervisande system, Fullständigt kompenserande 

omvårdnad är när individer är oförmögna att på eget initiativ genomföra 

omvårdnadsåtgärder för att främja hälsa (ibid.). Delvis kompenserande 

omvårdnadssystem innebär att patient och sjuksköterska utför omvårdnadsåtgärder 

tillsammans. Stödjande/undervisande system handlar om att i en utvecklande miljö, 

ge stöd, undervisning till patient så att personen själv kan utföra 

omvårdnadshandlingar viktiga för tillfrisknande och hälsa. Sjuksköterskans 

arbetsuppgift ska utföras på ett sätt så att individen kan återvinna sitt oberoende så 

snart som möjligt (Kirkevold, 2000). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

I den engelska litteraturen används uttrycket ”family centered care” (FCC) för att 

beskriva familjecentrerad omvårdnad. I USA utvecklades FCC för barn med 

särskilda hälsobehov (CSHCN, inklusive barn med funktionsnedsättning) på 60-

talet. Då ansåg sig sjukvården vara experter på omvårdnad gällande barn med 

funktionsnedsättning och/eller sjukdom. Den medicinska och basala omvårdnaden 

sköttes av vårdpersonal och föräldrar fick inte medverka utan hänvisades till att 

närvara vid besökstider på sjukhus och på institutioner. Vårdgivare och -personal 

utvecklade system och program som barn och familjer medverkade i (Wells, 2011).          

På 1970 och 80-talet revolutionerades tankesättet genom att lagar skrevs om och alla 

människors rättigheter skulle beaktas. Familjens betydelse uppmärksammades och 

samarbetet med dem ansågs främja en bättre hälsa hos barn med särskilda 

omvårdnadsbehov (Bishop, Woll & Arango, 1993). Samtidigt hade föräldrar på 

genom intresseföreningar börjat förespråka att de skulle få ta en större del i sina 
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barns hälso- och sjukvård. Det fanns en samstämmighet i att föräldrar önskade en 

mer aktiv roll i vården av sina barn och att professionen var övertygad att föräldrar 

kunde optimera barnens potential om de deltog i hälso- och sjukvården (Leiter, 

2004). 

 

Bishop, Woll och Arango (1993) och Shelton, Stepanek och Smith, (1987) beskrev 

samarbetet mellan vårdpersonal och familjer enligt åtta principer som definieras som 

familjecentrerad omvårdnad ”family centered care” (FCC). 

• Familjen är konstant i ett barns liv och därför viktigast. 

• Underlätta samarbete på alla nivåer inom hälso- och sjukvården med 

familjer. Både i den individuella familjen men också på samhällsnivå och 

politikernivå för att utveckla, genomföra och utvärdera vårdprogram. 

• Visa aktning för den etniska, kulturella, och den socioekonomiska 

mångfalden hos familjer.   

• Uppmärksamma individuella styrkor hos familjemedlemmar och visa 

respekt för olika sätt att hantera svårigheter. 

• Dela all information opartiskt samt uppfattningar/bedömningar fortlöpande 

med familjen. 

• Underlätta och uppmuntra familjekontakter och nätverksrelationer för 

erfarenhetsutbyte och stöd. 

• Erbjuda insatser som möter familjers behov. 

• Utforma tillgängliga hälso- och sjukvårdssystem som är flexibla, kulturellt 

anpassade och lyhörda för familjers individuella behov. 

 

                                                  

PROBLEMFORMULERING 

Familjer där barn har funktionsnedsättning är riskfamiljer på många sätt. Barnets 

behov kräver mer omvårdnad än barn normalt gör och att familjerna har många 

samarbetspartners i vård och omsorg. Det är viktigt att finna förhållningssätt och 

metoder som sänker påfrestningarna samt förebygger ohälsa hos barnet och 

familjen. Utifrån detta är det intressant att undersöka artiklar om familjecentrerad 
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omvårdnad riktade till familjer som har barn med fysiska, intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrar och vårdgivares upplevelse av familjecentrerad 

omvårdnad (FCC) till familjer som har barn med fysiska, intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

1. Hur upplevs familjecentrerad omvårdnad, FCC, av föräldrar? 

2. Hur upplevs FCC av vårdgivare?    

3. Vilka samband och hur har FCC påverkat familjer vars barn har 

funktionsnedsättning? 

 

METOD 

Datainsamling 

Utifrån syfte och frågeställningar beslutades litteraturstudie som design. Följande 

databaser valdes utifrån relevans för omvårdnadsperspektiv: Cinahl, Cochrane, 

Medline, Pubmed och Sagepub. Databasen PsycINFO valdes utifrån att den 

innehåller artiklar i psykologi samt angränsande artiklar i vård, psykiatri, medicin, 

sociologi. Sökorden varierade beroende på hur databasen var upplagd och vilka 

sökord som rekommenderades i varje databas. Följande sökord användes i 

sökningen av vetenskapliga publikationer; family centered care, family nursing, 

family focused care, family centered practice and disabilities, disabled, 

developmental disorder, CSHCN and children. Sökning begränsades till 

engelskspråkiga artiklar, det gjordes ingen begränsning i publikations år. Sökning i 

databaser genomfördes i april 2016, var god se bilaga 1. 

 

Urval  

Totalt erhölls 359 träffar, antalet träffar varierade i de olika databaserna. Efter att 

titlar lästs av författaren och dubbletter exkluderats lästes 213 abstrakt. Utav dessa 

valdes 53 artiklar att läsas i sin helhet. Med hjälp av handledare diskuterades artiklar 

och urval. Artiklar som innehöll familjecentrerad omvårdnad och barn med 

funktionsnedsättning inkluderades utifrån syftet. Fallstudier (singel case) och 

litteraturstudier exkluderades. En artikel med barn på sjukhus, utan beskrivning av 
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funktionsnedsättning, inkluderades på grund av att både föräldrar barn och 

sjuksköterskor hade tillfrågats om sin uppfattning om FCC. I de valda artiklarna som 

ingår i denna studie har det tydligt redovisats hur urval gått till, datainsamling och 

dataanalys vilket leder till bekräftelsebarhet och ökad trovärdighet (Henricson, 

2013). Artiklar av medel och hög kvalitet inkluderades för att svara på syftet. Till 

studien valdes 13 artiklar med kvalitativ och kvantitativ design, var god se bilaga 1, 

tabell 1. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitetsbedömning 

gällande kvantitativ och kvalitativ studie, modifierad version v. g. s. bilaga 3 och 4 

(Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008). Maxpoäng 

25p för kvalitativ design och 29 poäng för de med kvantitativ design. En artikel 

måste erhålla minst 80 % av granskningsmallens maximala poäng för att få 

bedömningen hög kvalitet (H), 60-79 % ger medelhög kvalitet (M) och artiklar som 

erhåller under 60 % poäng bedöms ha låg kvalitet (L) (Forsberg & Wengström 

2008). Artiklarna lästes ett flertal gånger av författaren och värderades med stöd av 

handledare.   

 

Etiska överväganden 

En kvalitativ artikel har blivit godkänd i etisk kommitté och i tre av sju kvalitativa 

artiklar som inkluderats har etiska aspekter diskuterats. I tre av sex kvantitativa 

studier har etiska aspekter diskuterats och tre av sex är sekundära analyser av NS-

CSHCN (http://www.childhealthdata.org/learn/NS-CSHCN). Författaren har valt 

att ta med dessa artiklar trots brist på bedömning av etisk kommitté eller etisk 

diskussion för att få ett underlag för analys. Författaren har inte medvetet förvrängt 

eller uteslutit fakta som framkommit under analysen.  

 

Analys  

Artiklarna som valts ut har granskats utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Olika teman 

har identifierats i artiklarna; respekt för föräldrar och familj, information, 

tillgänglighet och samordning, förväntan, flexibilitet och följsamhet som relaterar 

till sex av de åtta grundprinciperna i FCC (Bishop et al. 1993; Shelton et al. 1987).  
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I artiklarna identifieras även hinder och förutsättningar för att ge FCC. Det ledde till 

att resultatet redovisats i teman kopplade till föräldraperspektiv och 

vårdgivarperspektiv.   

 

RESULTAT 

 

Hur upplevs familjecentrerad omvårdnad, FCC, av föräldrar?  

Uppfattningar om FCC 

Föräldrar till barn med ADD, utvecklingsstörning, emotionella problem och migrän 

uppfattade vården som mindre familjecentrerad (Kuo et al., 2014; Montes & 

Halterman 2011; Vohra et al., 2014) jämfört med föräldrar till barn med Cp, 

muskelsjukdomar, hjärtproblem och allergier. I familjer där barn hade autism var 

det mindre troligt att de fick FCC samt om de familjerna hade svart bakgrund, 

oavsett etnicitet, upplevde de lägst nivå att FCC (Montes & Halterman, 2011). 

Faktorer som påverkade föräldrars nöjdhet gällande FCC berodde på hur komplexa 

barnets hälso- och utvecklingsproblem var, antalet sjukvårdsinrättningar familjerna 

hade kontakt med, hur den familjecentrerade servicen uppfattades i 

vårdorganisationen av föräldrar samt om de var positiva till FCC (Law et al., 2003). 

Föräldrar vars barn hade färre hälso- och utvecklingsproblem, färre vårdkontakter 

samt hade kontakt med vårdinrättningar som var influerade av FCC, upplevde en 

större känsla av nöjdhet. De uppfattade också vården som mer tillgänglig (ibid).  

Tillgänglighet och samordning 

Föräldrar, som uppfattade att FCC förekom kände större tillgänglighet till både den 

förebyggande och specialiserade vården (Kuo et al., 2010) med mindre förseningar 

och de blev sällan hänvisade vidare utan fick mer hjälp med samordning. De fick 

lättare tillgång till behandlingar och service gällande recept, medicinska och 

tekniska hjälpmedel, transport- och kommunikationshjälpmedel. En FCC-

intervention med en samordnare som gjorde kartläggning av familjens individuella 

behov, gav råd och stöd regelbundet och planerade åtgärder med flexibla insatser 

upplevdes av föräldrar att ge ett bättre fungerande i familjen (Truesdale-Kennedy et 

al., 2006). Föräldrar uppskattade stödet till syskon och var mycket nöjda med 

personalens bemötande. De erbjöds aktiviteter med andra syskon och fick kunskap 

om funktionsnedsättning samt att föräldrar fick avlastning så att de fick tid för sig 
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själva, tid för syskon och dagliga aktiviteter. Identifiering av barnets behov av 

anpassning hjälpte föräldrarna att se barnets framtida behov (ibid). Föräldrar till barn 

med fysiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppfattade 

brist på samordning jämfört med barn som hade andra speciella omvårdnadsbehov 

(Kuo et al., 2014; Montes & Halterman, 2011; Vohra et al., 2014). De familjer som 

inte uppfattade samordning av vård och samhällstjänster upplevde en negativ 

påverkan på barnets funktionsförmåga (Marti-Morales & Rohrer, 2014) och 

slutsatsen blev att samordning i vården spelade en viktig roll när det gällde att 

identifiera och samordna vårdtjänster och samhällstjänster som barn med särskilda 

vårdbehov har nytta av (ibid.) 

Föräldraupplevelse av förväntan  

Föräldrar förmodades att acceptera funktionsnedsättningen, fokusera på det friska 

och att ha en aktiv roll i barnets habilitering. Förväntningarna på föräldrar var stora, 

då man räknade med att de skulle utföra åtgärder långt utöver det föräldrar i 

allmänhet gör med och för sitt barn (Leiter, 2004). Inom sluten vården betydde det 

i praktiken att föräldrar fick ta ett stort ansvar för barnets omvårdnadsbehov vilket 

snarare förväntades än var överenskommet (Avis & Reardon, 2008). Föräldrar 

beskrev att det kändes som det togs för givet att de själva skulle ta hand om sitt barn 

och att det inte fanns något alternativ. En pappa uttryckte att det var ovanligt i hans 

kultur att delta i barnets vård, vilket gjorde att han behövde mer stöd av 

sjuksköterskan för att delta i omvårdnaden (ibid.). Sjuksköterskornas beroende av 

föräldrarna i vården gjorde att föräldrarna kände att de behövde vara konstant 

närvarvarande för att tillfredsställa barnets behov. Föräldrar kände sig osäkra 

gällande ansvaret i omvårdnaden runt sitt barn och rollerna var oklara men trots det 

fortsatte de att vårda sina barn. Föräldrar ansåg att rollerna inte hade diskuterats utan 

uppstod av tillfälligheter. De lärde sig också vad som förväntades genom att se och 

prata med andra föräldrar (Avis & Reardon, 2008). Oklara roller gjorde föräldrar 

osäkra men de var villiga att delta i vården om ansvaret klargjordes och om de fick 

handledning och information från sjuksköterskorna (Cyone, 2013). Genom att inte 

dokumentera föräldrarnas basala och avancerade omvårdnadsåtgärder så visade det 

att omsorg är som en "naturlig plikt för en förälder". Sjuksköterskorna uppskattade 

därmed inte föräldrarnas roll utan dolde verklighetens omvårdnadsbehov för 

beslutsfattare inom hälso- och sjukvård (ibid.). 
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Upplevelse och vikten av information 

Nyckelfaktorerna i FCC är samarbete mellan vårdgivare och familj, stöd och utbyte 

av information på ett respektfullt sätt (King et al., 1999). Forskarna konstaterade att 

föräldrar, till barn med AST, saknade information om var vård och service fanns att 

tillgå (Vohra et al., 2014; Montes & Halterman, 2011). Föräldrarna till barn på 

sjukhus ansåg att kommunikationen med sjuksköterskor var viktig när det gällde 

information om det sjuka barnets omvårdnad, eftersom det gav en upplevelse av 

kontroll (Avis & Reardon, 2008). Föräldrarna uppskattade när sjuksköterskor 

kommunicerade direkt med barnet, trots att det var svårt att veta om barnet förstod 

eller inte. De menade att barnet förstod mer än det kunde uttrycka och det var viktigt 

att förbereda barnet på alla undersökningar, aktiviteter och omvårdnadsåtgärder. 

Föräldrar ansåg också att de ofta fick upprepa information till sjuksköterskor och 

kände sig osäkra på om informationen skulle gå fram om de inte var närvarande. 

Deras upplevelse var att informationsöverföringen mellan sjuksköterskor fungerade 

väl, men inte mellan övrig vårdpersonal vilket gjorde att föräldrar fick vara 

budbärare (Avis & Reardon, 2008). Sjuksköterskor dokumenterade inte föräldrarnas 

omvårdnadsarbete med barnet på sjukhuset vilket resulterade i slöseri med tid för 

sjuksköterskor och föräldrar på grund av upprepad information (Cyone, 2013).  

Upplevelse av respekt  

FCC definierades i termer av; om vårdpersonal spenderade tillräckligt med tid, 

lyssnade på föräldrarna, fick dem att känna sig som samarbetspartners i vården, om 

de tog hänsyn till familjens värderingar och kultur och om man gav den specifika 

information som familjen hade behov av (Marti-Morales & Rohrer, 2014; Vohra et 

al., 2014; Montes & Halterman, 2011). När föräldrar kände att deras värderingar och 

åsikter respekterades och upplevde autonomi så upplevde de också mindre 

föräldrastress (Dempsey et al., 2009) och bättre välmående (King et al., 1999). 

Föräldrar på sjukhus upplevde att de behandlades som experter på sitt barn av 

sjuksköterskan och kände själva att de hade omfattande kunskap om sitt barns behov 

(Avis & Reardon, 2008) och de fick ofta fortsätta med avancerade 

omvårdnadsåtgärder på sjukhuset (Cyone, 2013). De omvårdnadsåtgärder som 

endast skulle förekomma på sjukhuset föredrog barn och föräldrar skulle skötas av 

sjuksköterskor, speciellt om de var smärtsamma. Om åtgärden skulle fortgå i 
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hemmet var både föräldrar och barn villiga att lära sig. Både sjuksköterskor och 

föräldrar noterade att föräldrar snabbt fick förtroende och genom visat förtroende 

för föräldrars kompetens så ökade föräldramedverkan (ibid.).  

Hur upplevs FCC av vårdgivare?  

Vårdgivares förväntan  

Sjuksköterskor var oftast nöjda med FCC, eftersom de såg föräldrar som en resurs i 

vården (Cyone, 2013). De ansåg det vara viktigt att föräldrar hade ett val om 

medverkan i vården på grund av personliga och familjerelaterade omständigheter 

samtidigt som de var beroende av att föräldrar skötte den basala omvårdnaden 

(ibid.). Sjuksköterskors vilja att släppa in föräldrar i den avancerade omvårdnaden 

berodde på hur länge familjen hade varit på sjukhuset, barnets sjukdom och behov 

samt föräldrakompetens och deras önskan att medverka (ibid.). Både föräldrar och 

sjuksköterskor menade att en övertro på föräldramedverkan och brist i 

kommunikationen var viktiga hinder för en familjecentrerad omvårdnad (Cyone, 

2013). 

Flexibilitet och följsamhet 

Vårdgivare som gjorde hembesök blev frustrerade om de märkte att föräldrarna såg 

besöket som en paus för sig själva eller när de märkte att ingen träning hade blivit 

utförd mellan vårdgivartillfällena (Leiter, 2004). Följsamhet i behandling visade sig 

i om förälder närvarade vid hembesök, aktivt deltog vid handlednings-tillfället samt 

visade hur de själva gjorde inför handledaren (ibid.). Genom en relativt kort 

utbildning till personal på ett sjukhus i FCC och kommunikations-strategier 

upplevde personal att de ökade kunskapen och minskade rädslan för att möta barn 

med funktionsnedsättning (Johnson et al., 2012). Undervisningen innehöll proaktiva 

och reaktiva strategier och om vad i omgivningen som kan öka stress och trigga 

beteendeproblem hos barn med autism. Vidare informerades om flexibel anpassning 

med pedagogiska hjälpmedel, schemabilder inför undersökning eller behandling, 

modellinlärning och verbal judo (att verbalt berätta sitt namn, vem man är vad som 

händer och vad man tänker göra i en tänkbar stressande situation). Personal hade 

också ökat kunskapen hur de kunde hjälpa föräldrar att förbereda sitt barn inför 

sjukhusbesöket. När föräldrar känner sig lyssnade på och när de får vård som 

uppfattas som FCC var de mer benägna att följa behandlingsrekommendationer 
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(Dempsey et al., 2009; King et al., 1999; Kuo el al., 2010; Law et al., 2004; Marti-

Morales & Rohrer, 2014; Truesdale-Kennedy et al., 2006).  

Hinder och förutsättningar för FCC 

Organisationer kan implementera FCC genom att ha utvecklingsledare som driver 

arbetet framåt samt tränar personal att arbeta familjecenterat (Law et al., 2008).  

Cyone (2013) fann att dokumentation var viktig för att synliggöra de centrala 

delarna i FCC och föräldrars omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna behövde 

färdighetsträning, stöd och undervisning för att kunna möta familjernas behov, 

arbeta för ett gott samarbete och kunna ge familjecentrerad omvårdnad (Cyone, 

2013). Sjuksköterskors vilja att släppa in föräldrar i den avancerade omvårdnaden 

berodde på hur länge familjen hade varit på sjukhuset, barnets sjukdom och behov 

samt föräldrakompetens och deras önskan att medverka (ibid.). De ansåg att bristen 

på tid gjorde att de inte kunde arbeta mer familjecentrerat tillsammans med 

föräldrarna. Beroendet av föräldrar i vården berodde enligt Cyone (2013) på att 

sjuksköterskorna var underbemannade samt att det på akutkliniken var en ökad 

genomströmning av barn. Både föräldrar och sjuksköterskor menade att en övertro 

på föräldramedverkan och brist i kommunikationen var viktiga hinder för en 

familjecentrerad omvårdnad (Cyon, 2013).   

 

Vilka samband och hur har FCC påverkat familjer vars barn har 

funktionsnedsättning? 

Föräldrars upplevelse  

Föräldrar som upplevde FCC kände sig mer nöjda, kände mindre ångest och stress 

samt uppfattade ett ökat välbefinnande (Dempsey et al., 2009; King et al., 1999; 

Kuo el al., 2010; Law et al., 2004; Marti-Morales & Rohrer, 2014; Truesdale-

Kennedy et al., 2006). Hälsan hos barnen ökade, vårdbehoven blev stabilare, de 

rapporterade lägre frekvens av fysiska, psykiska och beteende-problem (Kuo et al., 

2010; Marti-Morales & Rohrer 2014). De hade mindre skolfrånvaro och att det var 

lättare för barnen att få och behålla vänner. Barnen hade också mindre behov av 

läkarbesök, akutvård samt inläggning på sjukhus, vilket minskade samhällets 

kostnader (ibid.). Genom FCC hade tiden föräldrar varit hemma från arbetet för att 

vårda barn minskat (Kuo et al., 2010). Barns beteendeproblem var en viktig 
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riskfaktor för föräldrars upplevelse av ångest och depression och var associerade 

med hur familjen fungerade och vad de fick för socialt stöd (King et al., 1999). 

Enligt föräldrarna kan familjens fungerande förbättras genom att vårdgivare stödjer 

föräldrar i att utveckla förmågor i problemlösning och coping samt att uttrycka 

känslor (ibid.). Föräldrars nöjdhet ökades genom att information om FCC gavs vid 

första besöket, att informationen som ges är användarvänlig och anpassad, att 

procedurer ändras så att de blir mer familjecentrerade, att väntetid minskas samt att 

föräldrar involveras i att sätta mål för barnets habilitering (Law et al., 2008; 

Truesdale-Kennedy et al., 2006). Föräldrar och sjuksköterskor var eniga om att 

föräldrars medverkan inom sluten vården minskade stressen för barnet genom att 

föräldrar hjälpte till, hade kännedom om barnet och gav trygghet (Cyone, 2008). De 

intervjuade barnen ville att föräldrar skulle vara med på sjukhuset och uppskattade 

deras hjälp som gjorde att de kände sig mer trygga. De litade också på att föräldrarna 

förde deras talan. Barnen kände sig osäkra inför att be sjuksköterskor om hjälp när 

föräldrar inte var närvarande vilket gjorde dem beroende av föräldrarnas närvaro. 

De yngre barnen kände sig säkrare och omgivningen blev mindre skrämmande med 

föräldranärvaro (Cyone, 2008). Truesdale-Kennedy et al. (2006) menade att FCC i 

interventionen hjälpte familjens fungerande. Barnet med funktionsnedsättning 

utvecklades socialt fick nya färdigheter i kommunikationen samt blev mer 

självständigt. Syskon fick stöd genom igenkänning med andra syskon och mer tid 

med föräldrarna när familjen fick avlastning. Familjen fungerade bättre men 

interventionen påverkade inte föräldrars hälsa och stress. Forskarna Kuo et al. 

(2010) menade att FCC minskade beteendeproblem, oro, ångest och ansåg att barn 

med funktionsnedsättningar skulle ha nytta av införandet av FCC.  

 

 

 

Vårdgivares upplevelse   

Genom flexibla arbetssätt som är anpassade efter barnet och familjens behov både 

inom sluten och öppen vård och inom habilitering, kan stress minska både i familj 

och hos personal (Johnson et al., 2012; Truesdale-Kennedy et al., 2006; King et al., 

1999). Utbildning till personal och förberedelse inför undersökning och behandling 
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kan göra att oro och problembeteenden minskar hos barnen och vårdens resurser 

utnyttjas optimalt (Johnson et al., 2012). När föräldrar känner sig lyssnade på och 

när de får vård som uppfattas som FCC var de mer benägna att följa 

behandlingsrekommendationer (Dempsey et al., 2009; King et al., 1999; Kuo el al., 

2010; Law et al., 2004; Marti-Morales & Rohrer, 2014; Truesdale-Kennedy et al., 

2006). Vårdgivare kan få en bättre följsamhet i vård och behandling genom att förstå 

familjens uppfattning och erfarenheter om ADHD och behandling (Davis et al., 

2012). På grund av den eventuella negativa utvecklingen för ett barn med 

obehandlad ADHD är det viktigt att ha ett familjecentrerat angreppssätt för att 

optimera medicinsk och icke medicinsk behandling (ibid.).  

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

I denna uppsats har sammanlagt 13 artiklar granskats. I artiklarna har den 

familjecentrerade omvårdnadens komponenter definierats och samband hur FCC 

påverkar familjens välmående och fungerande har studerats. FCC definieras i 

artiklarna förutom i termer av kvalitet och tillgänglighet som att bli lyssnad på som 

förälder, få tillräckligt med tid med vårdgivare, bli bemött med respekt, ha ett 

gemensamt beslutsfattande mellan föräldrar och professionella och få information, 

vid behov anpassad (Law et al., 2003; Kuo et al., 2010; Davis et al., 2012; Dempsey 

et al., 2009; Montes & Halterman 2011; Vohra et al., 2014). Vidare har samordning, 

flexibilitet, följsamhet och förväntan studerats (Cyone, 2013; Johnson et al., 2012) 

och i artiklarna har forskarna tittat på om FCC kan påverka familjebörda, 

föräldrastress samt hälsan och funktioner hos barnet med funktionsnedsättning 

(Marti-Morales et al., 2014;Vohra et al., 2014). De har också identifierat hinder för 

att ge FCC samt negativa konsekvenser av att arbeta familjecentrerat (Cyon, 2013; 

Leiter, 2004). 

Resultatdiskussion 

Upplevelse 

Flera artiklar visar på att om vården uppfattas som familjecentrerad känner sig 

föräldrar mer nöjda (Law et al., 2003; Marti-Morales & Rohrer, 2014), upplever ett 

ökat välmående (Dempsey et al., 2009) och barnet med funktionsnedsättning får en 
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bättre hälsa vilket gynnar barnets utveckling (Marti-Morales & Rohrer, 2014; Kuo 

et al., 2010). De torde vara så att även syskons vardagsliv blir bättre när föräldrars 

mående påverkas positivt. Barnen med funktionsnedsättning och deras uppfattning 

om FCC och deras behov finns det inte mycket information om i artiklarna. Kanske 

beror det på att det är svårt att få fram barnens uppfattning speciellt när de har 

funktionsnedsättning.  

Föräldrar känner autonomi när de blir lyssnade på och blir respekterade för sina 

synpunkter. Det finns dock grupper som upplever att de inte får FCC i samma 

utsträckning som andra grupper med funktionsnedsättningar. Det är främst familjer 

till barn med AST, intellektuell funktionsnedsättning, eller komplexa hälsoproblem, 

vissa etniska grupper och de familjer som har behov av kontakt med flera vårdgivare 

(Kuo et al., 2010; Montes & Halterman, 2011; Vohra et al., 2014). 

Vårdgivares upplevelse av FCC beskrevs främst inom den slutna vården och var i 

huvudsak positiv (Avis & Reardon, 2008; Cyone, 2013). Föräldrar sågs som en 

resurs, de underlättade omvårdnadsarbetet och gav barnet trygghet. Sjuksköterskors 

förtroende genererade föräldramedverkan samtidigt som de insåg att familjens 

behov av stöd inte alltid kunde tillfredsställas på grund av tidsbrist. Genom att inte 

dokumentera föräldrars egenvårdsåtgärder påvisades inte resursbristen inom vården 

till chefer och beslutsfattare (Cyone, 2013).  

Kuhlthau et al. (2010) menade i sin systematiska litteraturstudie att FCC är kopplad 

till förbättrade utfall i familjer där barn har funktionsnedsättning och förordar FCC 

inom vården både i individuella möten och i organisationer.  

 

Information, respekt och följsamhet  

Enligt Bishop et al. (1993) och Shelton et al. (1987) bör all information samt 

uppfattningar och bedömningar delas opartiskt och fortlöpande med familjen. 

Informationsutbyte ger upplysning till sjuksköterskan om vad föräldrar har för 

uppfattning, kunskap och dess kultur, ger vägledning till föräldrar, samt information 

om förberedelse till barnet i vårdsituationen. Information via bland annat vårdgivare 

och intresseorganisationer sker också till beslutsfattare inom vård- och politikernivå 

gällande var behov finns och hur vården fungerar vilket underlättar samarbete och 

beslut på alla nivåer i vården.   
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Informationsbehovet är stort både om barnets hälsa och prognos (Broberg et al., 

2014). Genom utbyte av information mellan vårdgivare och föräldrar, fick 

vårdpersonal en bättre förståelse för föräldrars inställning till ADHD och 

behandling. Ett sätt för sjuksköterskor att genom information tillämpa 

evidensbaserad vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (Värdegrund 

för omvårdnad, 2016). Information kunde få föräldrar förstå ADHD och dess 

inverkan på barnet och familjen så att de sedan kunde vara aktiva i ett gemensamt 

beslutsfattande om behandling (Davis et al., 2012). Genom att ge information som 

föräldrar söker och bjuda in till ett gemensamt beslutsfattande känner sig föräldrar 

som samarbetspartners i vården av sitt barn (Marti-Morales & Rohrer, 2014; Kuo et 

al., 2010). Enligt FCC bör familjer visas aktning för den etniska, kulturella och 

socioekonomiska mångfalden vilket gör att information och vård behöver anpassas 

(Bishop et al., 1993; Shelton et al., 1987). Gallo et al. (2015) fann i sin studie att 

anpassad information till familjers bakgrund var den insats inom FCC som förekom 

minst. Studien bygger på 68 artiklar innehållande interventioner med experimentell 

design. Den familjecentrerade vården bör erbjuda insatser efter familjens behov 

vilket stämmer väl överens med Orems omvårdnadsteori om att anpassa vården, när 

egenvårdsbrist uppkommer, efter den kapacitet familj/förälder har (Kirkevold, 

2000). Egenvårdskapacitet är beroende av bland annat hälsotillstånd, resurser, 

kunskap och utbildning samt kulturpåverkan och kan förändras genom ålder och i 

livet beroende på händelser och den omgivande miljön. FCC leder till ett bättre 

samarbete och kommunikation mellan vårdgivare och förälder vilket främjar att 

förälder följer de behandlingsråd de får angivna (Davis et al., 2012; Dempsey et al., 

2009). Information och undervisning på ett respektfullt sätt och med hänsyn till 

familjens bakgrund och tidigare kunskap är en framgångsfaktor för att ge föräldrar 

tilltro till sig själva (Dempsey et al., 2009) och det ger en upplevelse av kontroll 

(Avis & Reardon, 2008). Det skulle även gynna de föräldrar som har egen 

problematik, sjukdom eller funktionsnedsättning vilket genererar en bättre miljö för 

barnet att växa och utvecklas i. När fokus på hela familjen genomsyrar vården är det 

betydelsefullt att även ge information på en anpassad nivå till barnet och bemöta 

med respekt så att de känner sig delaktiga i vård och behandling (HSL, SFS 

1982:763). Johnson et al. (2012) visar på att utbildning för att öka kunskap i 

bemötande för barn med funktionsnedsättning inför och under sjukhusbesök 
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minskar rädsla hos personal och ökar tillgängligheten i vården med färre avbokade 

eller inte genomförda undersökningar och behandlingar. Information till barnet 

oavsett utvecklingsnivå uppskattades av föräldrar (ibid.). Det är också viktigt att ta 

hänsyn till de barn som lever med föräldrar som har funktionsnedsättning, att ge 

anpassad information om förälders funktionsnedsättning fortlöpande i barnets liv 

både för det friska barnet och barnet med funktionsnedsättning. En svår men viktig 

uppgift som vi har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763).  

 

Flexibilitet  

Genom flexibla arbetssätt som är anpassade efter barnet och familjens behov både 

inom sluten och öppen vård och inom habilitering, kan stress minska både i familj 

och hos personal (Johnson et al., 2012; Truesdale-Kennedy et al., 2006; King et al., 

1999). Problembeteenden uppkommer ofta i samband med svårigheter i socialt 

samspel och kommunikation och det påverkar både barnets hälsa och deltagande 

socialt samt ökar stressen hos föräldrar (Andersson et al., 2014; Broberg et al., 2014; 

Dellve et al., 2006). Utbildning till personal och förberedelse inför besök kan göra 

att oro och problembeteenden minskar hos barnen och vårdens resurser utnyttjas 

optimalt (Johnson et al., 2012). Barn med funktionsnedsättning uppvisar oftare 

psykisk och fysisk ohälsa och forskningen visar på att FCC kan ha effekt genom att 

ge färre beteendeproblem, färre akuta sjukbesök och mindre skolfrånvaro (Kuo et 

al., 2010; Marti-Morales & Rohrer, 2014). FCC kan upplevas som otydlig inom den 

slutna vården, föräldrar känner sig osäkra om sin roll och sitt ansvar i omvårdnaden 

om barnet (Avis & Reardon, 2008; Cyon, 2013) och kan känna sig utnyttjade och 

överbelastade på grund av förväntningar på deltagande (Leiter, 2004; Cyone, 2013).  

 

 

 

Vårdgivares upplevelse 

FCC kan ses som ett delvis kompenserande system enligt Orems teori där 

sjuksköterska i allians med familjen stödjer och undervisar i en utvecklande miljö i 

syfte att familjen ska återvinna oberoende och främja hälsa för sitt barn och sig 

själva. I vissa fall där förälder har sjukdom/funktionsnedsättning kan 

egenvårdskapaciteten vara nedsatt och behöva kompenseras under hela barnets 
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uppväxttid. Artiklarna i studien visar på att familjecentrerad omvårdnad ger stöd för 

att vara en framgångsfaktor inom vården. De framgångsfaktorer som framkommit 

är samordning (Kuo et al., 2010; Marti-Morales & Rohrer,  2014; Truesdale-

Kennedy et al., 2006; King et al., 1999), god kommunikation (Avis & Reardon, 

2008; Cyone, 2013) och samarbete med familj (Leiter, 2004) samt respekt och 

flexibel anpassning till barn och familj (Law et al., 2003; King et al., 1999;). Det 

stämmer väl överens med de tre systematiska litteraturstudier varav en metaanalys 

som också framkom i sökningen (Kuhlthau et al., 2011 Dempsey et al., 2009; Gallo 

et al., 2014) och den familjecentrerade vårdens grundprinciper (Bishop et al., 1993; 

Shelton et al., 1987). 

 

Metoddiskussion 

Genom att använda sex databaser varav fem hade omvårdnadsperspektiv ökades 

studiens trovärdighet (Henricson, 2013). Begrepp gällande funktionsnedsättning/ 

diagnos i svensk- och engelskspråkig litteratur samt hur vi i olika länder 

kategoriserar och avgränsar funktionsnedsättningar och sjukdomar i forskning gör 

att viktiga artiklar kan ha förbisetts. I vissa artiklar är det helt klart att det handlar 

om barn med specifika funktionsnedsättningar och i andra handlar det om barn med 

särskilda omvårdnadsbehov (CSHCN) där barn med funktionsnedsättning ingår. 

Artiklarna har begränsats till engelska vilket beror på författarens språkkunskaper. 

Genom att beskriva föräldrar och vårdpersonals upplevelser av FCC genom att 

inkludera både kvalitativa studier och kvantitativa studier  stärktes trovärdigheten i 

studiens resultat (Henricson, 2013). Föräldrars upplevelse kan delvis överföras till 

svenska förhållanden därför att samhällets stöd och service relaterat till ekonomi och 

politik kan skilja sig åt i de olika länderna. Tre litteraturstudier framkom i sökningen, 

i dessa återfanns endast två av de utvalda artiklarna till denna studie. Det visar att 

det finns artiklar i ämnet som inte framkommit i sökningarna som gjordes i denna 

studie vilket är en svaghet. Det hade krävts andra sökord för att få fram fler relevanta 

artiklar. Författarens förförståelse gällande funktionsnedsättning och habilitering 

har både varit en styrka och svaghet. Detta har diskuterats med handledare 

genomgående under arbetets genomförande för att bibehålla ett objektivt och kritiskt 

förhållningssätt till granskning av artiklar och resultat. Författaren hade tidigare 

ingen erfarenhet av begreppet FCC men kunde genom sin förförståelse lätt sätta in 
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det i sitt sammanhang vilket är en styrka. Dataanalysen har genomförts av 

författaren och diskuterats tillsammans med validitet gällande innehåll, begrepp-, 

kriterie- och samstämmighet-, fortlöpande med handledare (Henricson, 2013). 

Diskussioner med handledare har varit en styrka i arbetet. De systematiska studierna 

(Gallo et al., 2016; Kuhlthau et al. 2011), varav en metaanalys (Dunst el al., 2007), 

stödjer de resultat som framkommit i denna studie vilket ökar trovärdigheten.  

Slutsats 

FCC är ett tillvägagångssätt som används av vårdpersonal i samarbete med familjen 

i planeringen, i utförandet samt indirekt av familjer i utvärderingen av vård. 

Hörnstenen är samarbete, gemensamt informationsutbyte och beslutsfattande 

mellan vårdgivare och familj. De professionella bör se familjen som viktigast för 

barnet, att betydelsen av familjens kultur och bakgrund är viktig för barnets 

omvårdnad. FCC är en metod som gör att sjukvårdens resurser används på ett 

effektivt och sätt det vill säga följsamhet i undersökning och behandling och 

samordning av insatser. Föräldrar känner tilltro och nöjdhet genom att de ges tid, 

visas respekt och de har därmed lättare att följa vårdens evidensbaserade råd. Hälsa 

hos barn och föräldrar främjas därmed och mindre vård kan behöva utnyttjas vilket 

kan gynna samhällsekonomin på sikt. 

 

Klinisk tillämpning 

För sjuksköterskor har FCC praktisk betydelse i alla sammanhang då vi möter 

familjer där barn har funktionsnedsättning. Vi behöver lyssna på föräldrar och inte 

ha en förväntan att föräldrar kan utföra alla omvårdnads- och medicinska åtgärder 

som barnet har behov av utan anpassa efter egenvårdskapaciteten. Information och 

utbildning bör vid behov anpassas efter familjens förutsättningar och bakgrund. 

Samordning av insatser inom vården är betydelsefullt och med övriga aktörer som 

kommun, LSS-insatser och socialtjänst som ofta genomförs i SIP-möten. För att 

förebygga ohälsa är det angeläget att uppmärksamma de familjer där barn har 

beteendeproblem och de barn som har autism för att studier visar att de föräldrarna 

har minst upplevelse av FCC. För professionella inom vård och omsorg är kontakten 

med barnet, dess föräldrar och syskon viktig att underhålla och respektera så att de 

insatser som ges till barnet blir adekvata och konstandseffektiva. Det stöd och den 
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omsorg och vård familjer har behov av bör genomsyras av familjecentrerad vård på 

alla nivåer och i alla möten.  

 

Framtida forskning 

Det saknas svenska studier gällande familjecentrerad omvårdnad och 

funktionsnedsättning. Genom intervju eller enkätstudier till föräldrar om deras 

upplevelser av vårdinsatser, både i landsting och kommun skulle kunskapen öka om 

FCC är överförbart till svenska förhållanden och om insatserna är familjecentrerade 

idag.   

Resultatet av artiklarna har täckt in sex av FCC åtta principer (Bishop et al. 1993; 

Shelton et al., 1987). Genom att studera de saknade principerna; att underlätta och 

uppmuntra familjekontakter och nätverksrelationer, samt att uppmärksamma 

familjemedlemmars hantering av svårigheter skulle forskningsläget över den 

familjecentrerade vårdens principer och samband bli mer heltäckande.
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BILAGA 1, Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar. Antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 
Databas  sökord Antal träffar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar  Antal utvalda artiklar 

till resultat, n=13 
Sagepub 1847-2016 

april 2016 

Family centered care or 

family nursing 

148 100 (2 dubbletter) 19  3 

Cinahl   
april 2016 

Child and disabled and 
family centered  or family 
nursing 

44 44 (2 dubbletter) 14  1 

Medline   

april 1992-2015 

Disabled children and 

family nursing 

29 29 9 5 

Cochrane library april 
2016 

Children and family 
centered care or family 
focused care 

1 1 1 0 

PsycINFO  
april 2016 

Family centered care or 
practice and disabilities 
and children 

38 19 6 2 

Pubmed  
April 2016               
 

Developmental 
disabilities or CSHCN 
and family centered care 

99 20 (1 dubblett) 3  2 



 

 

BILAGA 2, Tabell 2: Sammanställning av artiklar (n=13). Fullständiga referenser återfinns i referenslistan. 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design, metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Avis M.., 
Reardon R.., 
2008   
Storbritannien 

Understanding the views of 
parents of children with 
special needs about the 
nursing care their child 
receive when in hospital: a 
qualitative study 

Undersöka föräldrars åsikter 
gällande den omvårdnad barnen 
fick. Hade föräldrar och barns 
behov uppmärksammats och 
tillgodosetts av sjuksköterskor på 
sjukhuset när de sökt akutvård?  

Kvalitativ 
intervjustudie 

12 föräldrar till barn med 
inlärnings-svårigheter och 
komplexa vårdbehov 
intervjuades. Familjerna 
hade kontakt med ett 
nationellt hälsocenter och 
hade under det senaste året 
sökt akut vård för sitt barn. 

Svårigheter för sjuksköterskor (ssk) att 
få ett fungerande samarbete och 
kommunikation med föräldrar och se 
deras och barnets behov. Forskarna 
föreslår utbildning för att förbättra 
kommunikationen mellan ssk föräldrar 
och barn för att se deras behov i 
omvårdnaden.    

23 p =M 
  

Cyone I.., 
2013  
Irland 
 
  

Families and health-care 
professionals´ perspectives 
and expectations of family-
centered care: hidden 
expectations and unclear 
role 

Utforska föräldrars, barns, och ssk 
perspektiv och erfarenhet av FCC. 
  

Kvalitativ 
intervjustudie 

Intervju med barn (n=18) 
7-16 år ej definierad 
funktionsnedsättning, 
föräldrar, (n=18) 
och ssk (n=18) 
 
 
  
 

Oklara roller gör föräldrar osäkra.  
Barnen fördrog att ha sina föräldrar där 
som stöd.  
Ssk stödjer FCC och är positiva till 
föräldramedverkan. 
Hindrande faktorer för FCC: 
underbemanning, överbeläggning och 
otydlig journalföring.  

23 p =H 
  

Davis C. C., 
Claudius M., 
Plinkas L. A., 
Wong J. B., 
Leslie L. K. 
2012  
USA 

Putting families in the 
center: Family perspectives 
on decision making and 
implications ADHD care 

Undersöka FCC komponenter och 
föräldrars beslutsfattande 
angående behandling för deras 
barn med ADHD. 
  

Kvalitativ 
intervjustudie 
 

Familjer (n=28) vars barn 
nyligen diagnosticerats 
med ADHD deltog. 
Familjerna hade olika 
socioekonomisk och etnisk 
bakgrund     

Majoriteten av föräldrarna ville själva 
besluta om medicinsk behandling. 
Föräldrars uppfattning om orsaken till 
ADHD varierade men förändrades 
genom information och erfarenhet. De 
beskrev att barnets ADHD påverkade 
barnet, familjerelationer och familjens 
fungerande 

20p=H 



 

 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design, metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Dempsey I., 
Keen D., 
Penell D., 
O´Rielly J., 
Neilands J. 
(2009)  
Australien 

Parent stress, parenting 
competence and family-
centered support to young 
children with an intellectual 
or developmental disability 

Klarlägga relationen mellan 
föräldrastress, föräldrakompetens 
och FCC-stöd.   

Longitudinell 
jämförande 
pilotstudie 
 

En föräldragrupp (n=12) 
som ingick i ett tidigt 
interventions-program 
intervjuades och jämfördes 
med en föräldragrupp 
(n=21) som hade kontakt 
med ett habiliteringscenter. 

När föräldrar kände autonomi och att 
deras tro och värderingar respekterades 
så upplevde de mindre föräldrastress 
men föräldrakompetens påverkades 
inte.  
 

 

 

 

22p =H 

Johnson N. L., 
Lashley J., 
Stonek A. V., 
Bonjour A. 
(2012)  
USA 
 

Children with 
developmental disabilities at 
a pediatric hospital: Staff 
education to prevent and 
manage challenging 
behaviors 

Undersöka om ett familjecentrerat 
interventionsprogram till personal 
på sjukhus kan ge barn med 
autism och andra 
funktionsnedsättningar ett bättre 
bemötande i samband med vård 
och behandling.    
  
 

Jämförande 
pilotstudie med 
för- och 
eftermätning  
  
 

42 vårdpersonal deltog i 
pilotstudien 

Studien visade att utbildningen ökade 
kunskapen om funktionsnedsättningar, 
samt hur man kunde förebygga och 
bemöta vid beteendeproblem. Studien 
kunde inte visa att begränsande 
åtgärder hade minskat. Personal 
rapporterade minskad rädsla för att 
möta och vårda barn med 
funktionsnedsättning. 
  

24p=H 

King G., 
King S., 
Rosenbaum P., 
Goffin R.,  
(1999)  
Kanada 
 

Family-centered caregiving 
and well-being of parents of 
children with disabilities: 
Linking process with 
outcome 

Undersöka om och i vilken 
utsträckning FCC minskar 
föräldrastress och depression samt 
vilka faktorer som påverkar 
föräldrars välbefinnande.  
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

164 föräldrar till barn 3-6 
år med Cp, hydro-
cephalus, MMC som hade 
kontakt med olika 
rehab/habiliteringscenter i 
Kanada som 
implementerat FCC.   

Högre förekomst av FCC predicerade 
föräldrars välmående. 
Beteendeproblem hos barnet och 
skyddande faktorer i den sociala 
omgivningen var av störst betydelse.       

19p =M 



 

 

Författare, år, 
land 
 

Titel Syfte Design, metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Kuo D. Z., 
Mac Bird T., 
Tilford J. M. 
(2010)  
USA 

Associations of family-
centered care with health 
care outcomes for children 
with special health care 
needs 

Undersöka om FCC var 
associerad med minskad 
familjebörda, stabilare hälsa och 
effektivare användning av 
vården.    
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudi
e  
  
 

38 915 familjer deltog.   Familjer vars barn hade autism, ADD, 
DS, utvecklingsstörning, 
känslomässiga problem, 
blodsjukdom, muskeldystrofi, epilepsi 
migrän och ledproblem rapporterade 
en lägre uppfattning av FCC i vården. 
Studien visar på positiva hälsoeffekter 
hos barn och familj genom FCC. 

25p=H 

Law M., 
Hanna S., 
Ling G., 
Hurley P., 
King S., 
Kertoy M., 
Rosenbaum P., 
(2003)  
Kanada 

Factors affecting family-
centred service delivery for 
children with disabilities 

Undersöka och fastställa vilka 
faktorer i FCC som är associerad 
med förbättring gällande 
föräldrars nöjdhet med service, 
minskad föräldrastress, och 
barnens positiva utveckling   

Tvärsnittsstu
die 
 

Föräldrar, personal samt 
chefer (n= 494, n=324, 
n=15) vid 16 
habiliteringscenter i stad 
och på landsbygden 
medverkade. Barn i 
huvudsak 3-8 år med olika 
funktions-nedsättningar. 

Faktorer som påverkade nöjdhet 
gällande FCC, berodde på hur 
komplexa vårdbehov barnen hade och 
hur många vårdkontakter man hade 
behov av. 
Föräldrar är mer nöjda om deras 
uppfattning är att de får FCC 
och om de har en föreställning om vad 
FCC är och om organisationen har en 
FCC-kultur. 

21p=H 

Leiter Valerie 
(2004)  
USA 
 
 

Dilemmas in sharing care: 
maternal provision of 
professionally driven 
therapy for children with 
disabilities 

Undersöka föräldrar och 
personals upplevelse av FCC 

Intervju av 
föräldrar, 
främst 
hemmavaran
de mödrar 
som skötte 
barnen.  
Samt intervju 
av personal. 

Barnen ingick i ett tidigt 
interventions-program 
som erbjuds familjer i 
USA när barn under 3 år 
har funktionsnedsättning, 
DS, MMC eller har varit 
utsatt för skada sjukdom 
och riskerar ohälsa. 31 
familjer och 19 personal 
intervjuades separat. 

Visar på dilemmat som ett resultat när 
föräldrar och professionella 
samarbetar i ett tidigt 
interventionsprogram. 
Svårt att som mamma ta på sig rollen 
som tränare utöver allt annat arbete. 
Mödrar använder sig själva och sina 
resurser i vårdandet av sitt barn och 
det är ofta ett osynligt arbete för 
samhället.   
 

18p= M 



 

 

Författare, år, 
land 
 

Titel Syfte Design, metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Marti-
Morales M., 
Rohrer J., 
(2014)  
USA 

Care coordination, 
family-centered care, 
and functional ability in 
children with special 
health care needs in the 
United States 

Syftet var att undersöka om det 
fanns ett samband mellan 
vårdsamordning, 
familjecentrerad vård och 
funktionsförmåga hos barn med 
särskilda vårdbehov (CSHCN). 

Tvärsnittsstudie  
Analys av tidigare 
insamlad data om 
familjer med 
CSHCN.  

6850 slumpmässigt ut- 
valda hushåll från NS-
CSHCN 

De familjer som inte hade en 
samordnad vård löpte en ökad risk för 
begränsning i funktion hos barnen 
jämfört med de som fick samordning.  

25p=H 

Montes G.,  
Halterman J. 
S. 
(2011)  
USA 

White-black disparities 
in family-centered care 
among children with 
autism in the United 
States: Evidence from 
the NS-CSHCN 2005-
2006 

En jämförande studie. av i 
vilken utsträckning familjer 
med svart och icke-svart 
bakgrund med barn med autism 
och/eller annan 
funktionsnedsättning erhöll 
FCC. 

Kvantitativ 
jämförande 
tvärsnittsstudie. En 
sekundär analys 
baserad på NS-
CSHCN 2005-
2006. Fem 
indikatorer 
konstruerades 
gällande FCC 
begrepp. 

35 386 familjer valdes 
utifrån att barnen var 
svarta eller ickesvarta.  

Föräldrar till barn med AST 
rapporterade mindre upplevelse av 
FCC jämfört med gruppen med annan 
funktionsnedsättning oavsett etnicitet.  
I familjer med AST och svart 
bakgrund är det minst troligt att de 
upplever FCC.     

23p=H 
 
 
 
 

Truesdale-
Kennedy M., 
McConkey 
R., 
Ferguson P., 
Robert P., 
(2006)  
Nordirland 

An evaluation of  family 
centered support service 
for children with a 
significant learning 
disability 

Utvärdera effekterna av ett 
interventions-program, 
familjecentrerat stöd; dess 

påverkan på familjer och 
föräldrar samt hur programmet 
kunde göras mer effektivt.   
  
 

Interventionsstudie 
samt jämförelse av 
tre grupper. 
Kvasi-
experimentell 
design  

19 familjer som fick 
intervention jämfördes 
med en grupp (n= 25) från 
samma hälsocenter och en 
grupp (n=25) familjer 
från ett annat center. 

Projektet visade inte på mindre 
föräldrastress eller ökad hälsa i 
gruppen. Alla 19 familjerna 
rapporterade att projektet gav dem 
stöd, de fick tid för sig själva, syskon 
och dagliga normala aktiviteter. 
Alla grupperna visade på förbättring 
vad det gällde familjens fungerande 
men projektgruppens var signifikant 
högre.    

22p=H  



 

 

Författare, år, land 
 

Titel Syfte Design, metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Vohra R., 
Madhavan S. 
Sambamoorthi U. 
St Peter C. 
(2014)  
USA   

Access to services, 
quality of care, and 
family impact for 
children with 
autism, other 
developmental 
disabilities, and 
other health 
conditions 

Syftet var att undersöka genom 
FCC principer, tillgång till 
service, vårdkvalitet och 
påverkan på familjen som 
rapporterades av 
vårdnadshavare till barn med 
olika funktionsnedsättningar. 

Tvärsnittsstudie som 
bygger på analyser 
av telefonintervjuer; 

NS-CSHCN 2009-
2010   

Populationen var barn 
som förälder uppgivit 
att de hade AST, 
utvecklings-
störning/försening 
eller psykiska 
funktionsnedsättningar 
(n=3025). 
 

Föräldrar till barn med AST 
rapporterar mer svårighet att 
utnyttja och få tillgång till 
vård, lägre uppfattning om 
delat beslutsfattande och 
samordning samt sämre 
sjukförsäkring jämfört med 
familjer vars barn har 
utvecklings-
störning/försening eller 
psykiska 
funktionsnedsättningar eller i 
kombination. 

24p =H 



 

 

BILAGA 3: GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 



 

 

BILAGA 4: GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 



 

 

 


