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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   
 

Barn födda innan graviditetsvecka 37 benämns prematura. Vid för tidig födsel är barnen 

vanligtvis inte fullt fysiologiskt färdigutvecklade och kan då ha behov av vård på 

neonatalavdelning. På en neonatalavdelning vårdas prematura barn, samt barn vilka föds 

med sjukdomar och/eller andra komplikationer. Familjecentrerad omvårdnad är idag 

centralt inom neonatalvård och utgår från att involvera föräldrarna i barnets vård. 

Omvårdnadspersonalen har ett ansvar att ge föräldrarna information och undervisning, 

främja anknytning och stärka föräldrarollen. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en 

neonatalavdelning i samband med vård av deras för tidigt födda barn. 

 

Metod  
 

En kvalitativ intervjustudie tillämpades för att besvara studiens syfte. Sju intervjuer 

genomfördes med en intervjuguide som stöd. De ljudinspelade materialet från intervjuerna 

transkriberades, för att vidare analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Föräldrarna beskrev vikten av god information under hela vårdtiden, den önskades vara 

anpassad efter individ och situation. Turbulenta känslor exempelvis chock och oro, kunde 

utgöra svårigheter att inta information. Då miljön på neonatalavdelningen kunde upplevas 

främmande, var omvårdnadspersonalens förhållningssätt betydande för att föräldrarna 

skulle känna sig respekterade, bekräftade och trygga. Samtliga föräldrar redogjorde för att 

omvårdnadspersonalens undervisning var god, vilket främjade deras möjlighet till 

delaktighet.  

 

Slutsats 

 

Familjecentrerad omvårdnad utgör idag en viktig del för familjen som helhet på en 

neonatalavdelning. Föräldrarna redogör för centrala delar för en väl fungerande 

familjecentrerad omvårdnad som god information, undervisning och uppmuntran till 

delaktighet. 

 

Nyckelord: Neonatalvård, prematur, föräldrar, familjecentrerad omvårdnad, information 
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BAKGRUND 

Ordet neonatal betyder nyfödd (Nationalencyklopedin, 2014) och neonatologi betyder 

läran om medicinsk vård av nyfödda (Svenska akademien, 2011). I Sverige föds varje år 

omkring 100 000 barn, varav 10 000 av dessa är i behov av vård på neonatalavdelning. En 

normal graviditet beräknas pågå i 37-42 veckor, födsel innan detta räknas som för tidig. 

Uppskattningsvis sker sex procent av alla förlossningar för tidigt, vilket motsvarar att cirka 

6000 barn årligen vårdas på neonatalavdelningar på grund av för tidig födsel. Andra 

orsaker till att barn läggs in på neonatalavdelningar kan bero på sjukdomar eller 

komplikationer vid födseln såsom infektioner, nyföddhetsgulsot och andningssvårigheter 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Neonatalvårdens historia 

Inte förrän på 1870-talet började utvecklingen av neonatalvården att ta fart. Efter de fransk-

tyska krigen hade Frankrike förlorat en stor mängd soldater och invånare. För att kunna stå 

emot ytterligare motstånd från Tyskland var spädbarnsdödligheten tvungen att minska. 

Neonatalvårdens utveckling uppkom därav genom politiska och ekonomiska behov och 

inte på grund av humanitära eller religiösa anledningar. Under sent 1800-tal upptäcktes tre 

essentiella behov hos det för tidigt födda barnet. Dessa var hjälp med att inta föda, motstå 

infektioner och reglera kroppstemperatur. En fransk förlossningsläkare vid namn Tarnier 

utvecklade kuvösen efter att hon studerat liknande principer vid en äggkläckningsmaskin 

för kycklingar. Kuvösen fick ett stort genombrott och används än idag för att hålla det för 

tidigt födda barnets kroppstemperatur stabil. Sondmatning och god hygien kom också att 

bli två betydelsefulla faktorer för utvecklingen av neonatalvården (Saugstad, 2006). 

 

Innan 1970-talet var föräldrarna förbjudna att vistas på avdelningen och vårdandet utgick 

ifrån att förhindra infektioner, mata och ge en god omvårdnad. Dagens neonatalvård har 

fortfarande fokus på dessa faktorer men innefattar även en mer utvecklad medicinskteknisk 

utrustning samt att föräldrarna ses som en central punkt i barnets omvårdnad och 

behandling. Fokus har gått ifrån att endast vårda det sjuka barnet till att idag se hela 

familjens behov (Jackson & Wigert, 2013; Thomas, 2008). 

 

Neonatalavdelningen idag 

Saugstad (2006) menar att det är tre faktorer som avgör om barn behöver vård på en 

neonatalavdelning. Barnen skall vara i behov av andningshjälp, hjälp att inta föda och/eller 

hålla kroppstemperaturen stabil. Neonatalavdelningar kan vara organiserade på olika sätt, 

men är vanligtvis uppbyggda med en intensivvårdsdel och en samvårdsdel så kallat 

familjerum. Till intensivvårdsdelen kommer de minsta och/eller mest sjuka barnen vilka 

har behov av omfattande vård. Där vårdas fler barn på samma sal och samtliga är 

övervakade dygnet runt med hjälp av teknisk apparatur och omvårdnadspersonal 

(Karolinska, 2012). Den tekniska apparatur som exempelvis mäter barnens hjärtfrekvens, 

syremättnad och andning larmar då parametrarna avviker. Larmen signalerar med både 

ljus- och ljudsignaler och kan för den ovane upplevas främmande (Turan, Basbakkal & 

Özbek, 2008). Då barnen inte är i behov av intensivvård får de flytta in på familjerum 

tillsammans med sina föräldrar. Personalen fortsätter övervaka barnet fast på avstånd. 

Tanken är att barnen vårdas av föräldrarna med omvårdnadspersonalens stöd, tills barnen 

är starka nog att åka hem (Saugstad, 2006).  
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Sjuksköterskans roll på neonatalavdelning 

 

Sjuksköterskan har en betydande roll i det för tidigt födda barnets behandling och 

omvårdnad. Hon har ett medicinskt ansvar att övervaka och följa upp barnets tillstånd 

under dygnets alla timmar. Hon gör bedömning om läkare behöver tillkallas vid försämring 

av barnets hälsotillstånd, exempelvis vid tecken på smärta och andningssvårigheter. 

Sjuksköterskan kan ses som länken mellan föräldrar och övriga professioner inblandade i 

barnets vård (Saugstad, 2006). Hon har ett ansvar att främja anknytningen mellan barnet 

och föräldrarna genom att involvera dem i barnets omvårdnad (Jackson & Nyqvist, 2013). 

Hennes roll är att stötta, introducera, undervisa samt uppmuntra dem till att vara delaktiga 

(Kleberg & Aagaard, 2013). 

 

Prematura barn 

Prematur, är den medicinska termen för barn födda för tidigt (Fellman, 2008). Det kan 

även benämnas underburen, vilket barnet är vid födsel innan graviditetsvecka 37. Ett barn 

född i graviditetsvecka 28 till och med 32, klassificeras som mycket underburen, födsel 

tidigare än så, innebär extrem underburenhet (Jackson, 2005).   

 

Prematura barn är inte lika fysiologiskt färdigutvecklade för att möta omvärlden likt barn 

födda vid en fullt gången graviditet. Barnet är vid för tidig födsel fortfarande anpassat för 

miljön i den skyddande livmodern. Där får barnet näring, värme samt påverkas av 

mammans biologiska och hormonella system, vilket ligger till grund för barnets 

fysiologiska utveckling. Vid prematur födsel måste dessa behov fortfarande tillgodoses, 

vilket gör att barnet blir beroende av medicinska insatser och omvårdnad i betydande 

omfattning (Kleberg, 2013). 

 

Orsak till prematuritet 

 

En prematur födsel kan bero på många olika faktorer. Sjukdom hos mamman anses vara 

den främsta orsaken där exempelvis högt blodtryck, njursjukdom och avvikelser i 

livmodermunnen och moderkakan är de vanligaste. Konstgjord befruktning, flerbörd hos 

modern samt sjukdomstillstånd hos barnet kan även de vara orsaker till en för tidig födsel 

(Fellman, 2008). Johansson (2008) belyser att riskfaktorer som rökning, diverse 

substansberoenden, socioekonomiska faktorer och luftföroreningar kan ha en inverkan på 

prematura födslar. 

 

Barnets fysiologiska problem vid prematur födsel 

 

Vid för tidig födsel har barnets organ inte hunnit färdigutvecklats för att klara av livet 

utanför livmodern. Graden av omognad och sjukdomar är relaterat till i vilken 

graviditetsvecka barnet föds i. Ju tidigare födseln äger rum desto större är risken för 

komplikationer. Då prematura barn saknar underhudsfett samt har en för stor kroppsyta i 

jämförelse med kroppsvolym, leder detta till svårigheter att självständigt upprätthålla en 

normal kroppstemperatur. Detta innebär att barnet är beroende av att tillföras värme vilket 

görs med hjälp av kuvös eller värmebädd. Till skillnad från ett fullgånget barn, har det 

prematura barnet färre antikroppar vilket innebär att deras immunförsvar inte är lika 

motståndskraftigt och infektionsrisken är större (Fellman, 2008; Saugstad, 2006). 
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Barnets omogna lungor bidrar till svårigheter att upprätthålla en normal andning, vilket 

vanligtvis stabiliseras med hjälp av övertrycksandning så kallad continuous positive airway 

pressure (CPAP), syrgastillförsel och/eller respiratorbehandling. Prematura barn har ofta 

lågt blodtryck relaterat till en minskad blodvolym i kroppen, vilket behandlas med blod- 

eller vätskeinfusion. Många barn har även ett behov av att få näringstillförsel via sond, 

detta på grund av en omogen sug- och sväljfunktion. Dessa komplikationer medför att 

barnets behov av medicinskteknisk apparatur och övervakning kan vara omfattande 

(Fellman, 2008; Saugstad, 2006). 

 

Föräldrar till prematura barn 

Föräldraskap är för många människor en självklarhet. En stor livshändelse med en tanke 

om okomplicerad graviditet och ett friskt fött barn (Wigert, 2008). I dagens samhälle har 

blivande föräldrar möjlighet till viss egenkontroll. De kan exempelvis till viss del påverka 

hur och var de vill att barnafödandet ska äga rum (Jackson & Nyqvist, 2013). Vid prematur 

födsel är det vanligt att föräldrarna plötsligt hamnar och befinner sig i en krisartad 

situation, då förlossningen kan varit dramatisk och akut. Drömbilden föräldrarna byggt upp 

under graviditeten, stämmer oftast inte överens med den verklighet de möter på 

neonatalavdelningen (Obeidat, Bond & Callister, 2009). 

 

Kvinnan under graviditeten 

 

Under graviditeten genomgår den gravida kvinnan tre olika tidsperioder, så kallade 

trimestrar. I första trimestern uppkommer ofta symtom som trötthet, illamående, 

humörsvängningar och utebliven menstruation. Kvinnan bearbetar här tankar om sin 

graviditet, vad det innebär och vilka förändringar som komma skall. I slutet av första 

trimestern är hon vanligtvis rofylld och mår bra. Under andra trimestern infinner kvinnan 

en acceptans till sin nya livssituation. Utsidan med den växande magen och insidan med de 

upplevda fosterrörelserna förstärker känslan av att ha ett litet liv inom sig. Redan under 

denna trimester knyter modern an till barnet, vilket kan resultera i känslor av både lycka, 

oro och rädsla. I tredje trimestern förbereder sig kvinnan på att separeras från barnet. 

Modern lägger då fokus på den kommande förlossningen. När graviditeten avbryts tidigare 

än förväntat, är det vanligt att kvinnan inte hunnit vänja sig vid tanken av att skiljas från 

sitt barn i magen. Detta kan vid för tidig och oförväntad födsel leda till att hon upplever en 

känsla av tomhet (Kleberg, 2013). 

 

Mammans upplevelser och reaktioner 

 

Enligt Jackson och Nyqvist (2013) kan mamman många gånger skuldbelägga sig själv då 

hon känner att hon inte klarat av att fullfölja hela graviditeten. En rädsla för att mista sitt 

barn är vanligt förekommande hos mamman (Jackson, Ternestedt & Schollin, 2003). Hon 

har i hög grad ett behov av att vara i närheten av sitt barn, att ha kontroll, vilket grundar sig 

i att mammor ofta har ett ansvarsbehov (Jackson & Nyqvist, 2013). En studie av Jackson et 

al. (2003) visar att mammor kan känna maktlöshet då omvårdnadspersonalen vårdar deras 

barn. Mamman vill kontinuerligt delta i omvårdnaden då det bekräftar känslan av att det är 

hennes barn. Mamman anknyter lättare till sitt barn då de inte är i behov av att ligga i 

kuvös. Studien påvisar även att mammor har ett behov av privat tid med sina barn och 

önskar att hennes integritet respekteras. 

 

 



4 
 

 

Pappans upplevelser och reaktioner 

 

Arnold et al. (2013) belyser att pappans känslor kan skilja sig från mammans. Pappan 

upplever ofta svårighet i att finna sin fadersroll, samt känner osäkerhet i hur han kan hjälpa 

till. Detta resulterar i att pappan ofta upplever en god tillit till vårdpersonalen och finner 

trygghet i att de vårdar och tar hand om hans barn. Han finner även trygghet i att få 

information kring den medicinsktekniska apparatur barnet är uppkopplad till (Guillaume et 

al., 2013). Pappan får ofta indirekt rollen som organisatör, med ett ansvar att informera 

släkt och vänner, ta hand om eventuella syskon och hushåll, stödja mamman och i vissa 

fall gå tillbaka till arbete. Detta har visat sig resultera i höga nivåer av stress och depressiva 

symtom hos pappan (Jackson & Nyqvist, 2013). 

 

Trots att pappan kan uppleva påfrestningar av att få ett för tidigt fött barn, visar en studie 

av Lindberg, Axelsson och Öhrling (2008) att upplevelsen också kan generera positiva 

följder. Pappor till prematura barn uppger sig ha en starkare anknytning till sina barn än 

pappor till fullgångna barn. Pappornas förklaring till detta är att de givits en större 

möjlighet att spendera tid tillsammans med sitt barn och tidigt fått ett större ansvar i och 

med att första tiden spenderats på en neonatalavdelning.  

 

Pappor har en tendens att jämföra sitt prematura barn med andras. När de ser ett fullt 

gånget barn kan en oro infinna sig för sitt eget barns framtid. Vid jämförelse av prematura 

barn mindre och/eller sjukare än sitt eget, uppstår skuldkänslor parallellt med tacksamhet 

(Lindberg et al., 2008). 

 

Föräldrars upplevelser och reaktioner 

 

Föräldrar till prematura barn kan hamna i en kaotisk livssituation, en främmande värld 

öppnas som inte var förväntad. Stress uppkommer ofta till följd av den ovisshet rörande  

barnets och familjens framtid. Barnets utseende, eventuella sjukdomar, behandling och 

teknisk apparatur är faktorer som kan innebära en oro och hjälplöshet hos föräldrarna 

(Lundqvist & Jakobsson, 2003). Rädsla av att förlora den nyblivna föräldrarollen bidrar 

även det till en stressfylld tillvaro. Vissa föräldrar reagerar genom att ta avstånd från 

barnet, för att inte få alltför starka band som de är rädda att gå miste om. Anknytningen till 

barnet kan då komma att påverkas, antingen genom att föräldrarna själva tar avstånd 

och/eller på grund av att barnet inte har samma förmåga till anknytning. Andra vanliga 

känslor hos föräldrarna är förtvivlan, skuld och sorg. En sorg som kan upplevas förbjuden, 

då de faktiskt fått ett barn (Jackson & Nyqvist, 2013). 

 

Enligt Goldstein (2013) är även rädsla och oro vanliga känsloyttringar. Detta grundar sig i 

att föräldrarna känner sig otillräckliga, ängsliga och saknar betryggande kunskap om hur 

de skall klara av att ta hand om sitt barn hemma.  

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Under större delen av 1900-talet bedrevs vården patientcentrerat. Den sjuke patienten var i 

fokus och all vård koncentrerades till denne. Idag har uppmärksamheten vidgats, från att 

inte endast se den sjuke integreras nu hela familjen och ses som en helhet (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2009). 
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Detta benämns familjecentrerad omvårdnad och utgår från ett holistiskt perspektiv där hela 

familjens behov tillgodoses. Begreppet familj har även det utvecklats sedan 1900-talet. 

Då ansågs familjen bestå av den klassiska kärnfamiljen, det vill säga mamma, pappa och 

barn. I modern tid har begreppet fått en ny betydelse och innefattar dem personer patienten 

själv uppger tillhöra familjen, till exempel en granne eller nära vän (Benzein et al., 2009). 

Omvårdnadspersonalen utgår från varje familjs unika förutsättningar, där alla 

familjemedlemmar har rättighet att få känna sig delaktiga, informerade och få det stöd de 

är i behov av. En god relation mellan sjuksköterska och familj är en central del i den 

familjecentrerade omvårdnaden. En god relation främjas genom ömsesidig respekt, tillit, 

samarbete och öppen kommunikation (Malusky, 2005).  

 

Familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning 

 

Familjecentrerad omvårdnad på neonatalavdelning introducerades för första gången på 

1990-talet och slog igenom under 2000-talet. De grundläggande beståndsdelarna i den 

familjecentrerade omvårdnaden utgår från att lika stort fokus läggs på föräldrarna som på 

barnet. Omvårdnadspersonalen skall med god information och kommunikation involvera 

föräldrarna i barnets vård, detta för att skapa trygghet och stärka föräldrarollen (Griffin, 

2006; Jackson & Wigert, 2013). De bör även informera föräldrarna om vikten av att vara 

barnets primära vårdare. Föräldrarna har större möjlighet än omvårdnadspersonalen att 

tillbringa tid tillsammans med sitt barn och kan därför lära känna barnets signaler och 

reaktioner bättre. De blir experter på just deras barn (Jackson & Nyqvist, 2013). En studie 

av Örtenstrand et al. (2010) visar att föräldrar som tillbringade all sin tid på sjukhuset 

etablerade en starkare anknytning med sitt barn, samt reducerade vårdtiden med 5,3 dagar 

jämfört med de föräldrar som inte kunde vara hos sina barn lika mycket. 

 

Föräldrars delaktighet på neonatalavdelning 

 

Delaktighet är en central punkt i familjecentrerad neonatalvård. Den grundas i att 

föräldrarna har, utifrån sina förutsättningar, möjlighet att medverka i omvårdnaden, samt 

påverka beslut gällande barnets hälsa. När föräldrar upplever delaktighet infinner sig en 

känsla av att vara behövd och vara viktig för sitt barn. Då föräldrarna befinner sig i en 

beroendeställning av vårdpersonalen är det betydelsefullt att de får tydliga riktlinjer 

angående vad som förväntas av dem och hur delaktighet kan uppnås. Något som kan 

begränsa föräldrarnas förmåga till delaktighet är vårdmiljön. Tillgång till en lugn och 

rofylld miljö där avskildhet är möjligt förekommer inte alltid vilket kan försvåra 

föräldrarnas möjlighet till delaktighet (Wigert, 2013). 

 

Omvårdnadsmodeller för att främja familjecentrerad omvårdnad 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program 

 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) är en 

väl använd omvårdnadsmodell inom neonatalvård (Kleberg & Aagaard, 2013). NIDCAP 

tar hänsyn till barnets unika och individuella behov för en gynnsam utveckling. Genom att 

observera hur barnet interagerar med stimuli, omgivande miljö och praktiska vårdmoment, 

lär sig föräldrar och vårdpersonal att tolka barnets reaktioner och kapacitet. Barnets 

förutsättningar samt beteende är faktorer som utgör grunden för hur vården skall bedrivas, 

exempelvis anpassas ljus och ljudnivå, efter barnets respons (Als et al., 2011).  
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Hänsyn tas även till att barnet ska få perioder av sammanhängande sömn, en rofylld miljö 

och att barnet skyddas från onödigt stimuli. NIDCAP bygger på att vården skall vara 

familjecentrerad, där föräldrarna ses som ett viktigt verktyg för att lära känna sitt barns 

reaktioner och signaler. NIDCAP är en förutsättning för att mamman och pappan skall 

göras delaktiga och involverade i vården, vilket främjar deras anknytning till barnet 

(Kleberg & Aagaard, 2013). En studie av Wielenga, Smit och Unk (2006) visar på att 

föräldrar till barn som vårdats enligt NIDCAP var mer nöjda med sin vårdtid än den grupp 

föräldrar som inte fick samma möjlighet.  

 

Känguruvård 

 

Känguruvård är väl tillämpad inom neonatalvård. Det är en metod som syftar till att öka 

anknytningen mellan föräldrarna och barnet. Det baseras på en hud mot hud kontakt där 

barnet får ligga naket direkt intill mammans eller pappans bröst (Nyqvist et al., 2010). 

Blomqvist och Nyqvist (2013) menar att den nära hudkontakten inte bara innebär en intim 

och mysig stund, utan påverkar även nervsystemet. När barnet vårdas hud mot hud 

stimuleras frisättning av hormonet oxytocin hos mamman. Hormonet gör att livmodern 

dras samman under och efter förlossning, samt stimulerar utdrivningsreflexen av 

bröstmjölk vid amning. En annan betydelsefull funktion är att det verkar lugnande och 

bidrar till fysisk stabilitet, vilket gynnar anknytningen mellan barn och förälder (Blomqvist 

& Nyqvist, 2013). 

 

Kontinuerlig hudkontakt främjar trygghet och utveckling samt reducerar stress och smärta 

hos barnet (Nyqvist et al., 2010). Känguruvård har även visat sig vara betydelsefull i det 

avseendet att det liknar miljön i livmodern. Barnet ligger i en liknande ställning som i 

magen, hör mammans, pappans och övriga familjemedlemmars röster, upplever deras 

dofter och ligger skyddat mot onödiga stimuli och sinnesintryck. Värmen barnet kan vara i 

behov av tillgodoses via kroppskontakten från föräldrarna vilka därmed kan ersätta kuvös 

eller värmebädd (Blomqvist & Nyqvist, 2013). En studie av Heinemann, Hellström-Westas 

och Nyqvist (2013) fann att föräldrar som vårdat sitt barn enligt kängurumetoden upplevde 

en ökad känsla av kontroll och viljan att delta i barnets vård främjades. 

 

Omvårdnadspersonalens betydelse för familjecentrerad omvårdnad 

Miljön på avdelningen 

 

Jackson och Nyqvist (2013) belyser vikten av en rofylld och välkomnande atmosfär, ända 

från sjukhusentrén till neonatalavdelningen. En tydlig skyltning på avdelningen, familjära 

korridorer och tillgång till dagrum, kök, tvättstuga och lekrum för syskon, ökar 

trivsamheten för familjen. Heermann, Wilson och Wilhelm (2005) belyser att miljön på 

avdelningen är en betydande faktor. Då miljön kan kännas främmande och avskräckande 

för föräldrarna är ett gott och inbjudande bemötande viktigt från omvårdnadspersonalen 

(Heermann et al., 2005). Cleveland (2008) menar att då föräldrarna känner sig bekväma 

och välkomnade till avdelningen ökar deras motivation till att delta i praktiska moment 

gällande barnets vård. En studie av Heermann et al. (2005) visar att mammor ofta väntar på 

en inbjudan av omvårdnadspersonalen innan hon känner sig redo att delta i barnets vård.  
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Sjuksköterskor har ett ansvar att informera och uppmuntra föräldrar till att delta i 

föräldragrupper på avdelningen (Cleveland, 2008). Hurst (2006) menar att föräldragrupper 

är en betydelsefull pusselbit i den familjecentrerade omvårdnaden där föräldrarna har 

möjlighet att utbyta tankar, erfarenheter och reflektioner med varandra. En studie av 

Pearson och Andersen (2001) visar att dessa sammankomster bidrar till att föräldrarna 

finner stöd av varandra, utbyter kunskaper och upplever miljön på avdelningen mer 

accepterad och trivsam att vistas i. 

 

Information och kommunikation 

 

Då föräldrarna befinner sig i en beroendeställning gentemot omvårdnadspersonalen är god 

information och kommunikation viktigt (Wigert, 2013). En öppen och ärlig 

kommunikation parterna emellan, gynnar förtroendet för omvårdnadspersonalens 

kompetens samt personalens lyhördhet för föräldrarna. Öppna frågor visar på genuint 

intresse och förståelse för den situation de befinner sig i (Goldstein, 2013). I en studie av 

Mok och Leung (2006) påvisades vikten av att delge föräldrarna individuellt anpassad 

information samt att inte använda obegripliga medicinska termer. Föräldrar upplever att 

informativ kommunikation gällande barnets hälsotillstånd är av stor vikt, detta relaterat till 

att de då känner större kontroll, vilket främjar deras förmåga att hantera situationen 

(Wigert, Dellenmark & Bry, 2013). 

 

Föräldrar uppskattar att samtala om ämnen icke rörande barnet och vården. Då 

sjuksköterskan bjuder på att vara personlig i sin kommunikation upplever föräldrarna ett 

starkare band och förtroende dem emellan (Cleveland, 2008; Fenwick, Barclay & Schmied, 

2001). Svårigheter kan uppkomma för sjuksköterskan då hon tenderar att bli allt för 

personligt engagerad i sin kontakt med föräldrarna. Hon bör sträva efter att arbeta utifrån 

ett professionellt förhållningssätt, då det annars finns risk att hon involveras i problem icke 

tillhörande yrkesrollen (Fegran & Helseth, 2009).  

 

Bemötande för att främja delaktighet 

 

Omvårdnadspersonalen bör arbeta utifrån att stärka föräldrarnas empowerment, det vill 

säga förmågan över att ha kontroll över sin tillvaro och vara delaktiga i beslut. 

Föräldrarollen stärks då de involveras och får vara delaktiga i bedömning, planering, 

genomförande och utvärdering i barnets vård (Jackson & Nyqvist, 2013). Forskning på 

området har gjorts där empowerment som arbetsmodell visat sig vara gynnsam för den 

familjecentrerade omvårdnaden. Då föräldrar upplevde känsla av empowerment, 

reducerades deras stressnivåer och de blev mer tillfreds med situationen på 

neonatalavdelningen (Borimnejad, Mehrnoosh, Fatemi & Haghani, 2013).  

 

Föräldrar som inte upplever sig inbjudna, drar sig lättare undan och känner sig ovälkomna 

på neonatalavdelningen (Wigert, 2013). Omvårdnadspersonalen har ett ansvar att bjuda in, 

vilket påvisar tillit till föräldrarna. Detta ger dem bekräftelse i sin föräldraroll och 

uppmuntran till att våga delta i barnets vård. Trots inbjudan kan föräldrar välja att avstå 

från att delta, vilket ofta grundar sig i rädsla. Omvårdnadspersonalen har i uppgift att 

arbeta utifrån ett lyhört förhållningssätt där de inte förutsätter att föräldrarna kan, orkar 

eller vill vara delaktiga. Viktigt är att omvårdnadspersonalen inte tvingar föräldrarna att 

aktivt delta i något de inte är redo för (Wigert, 2013; Wigert, Berg & Hellström, 2010). 
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Problemformulering 

Familjecentrerad omvårdnad är idag ett relativt nytt begrepp, men har kommit att bli en 

central del inom neonatalvård (Jackson & Wigert, 2013; Trajkovski, Schmied, Vickers & 

Jackson, 2012). En studie av Wigert et al. (2010) belyser vikten av familjecentrerad 

omvårdnad då det gynnar hela familjens hälsa, ökar anknytningen mellan föräldrar och 

barn samt reducerar psykisk ohälsa. Studien presenterar att föräldern bör ses som ett viktigt 

"verktyg" i barnets omvårdnad och att denne har rätt att vara delaktig i beslut gällande 

barnets vård. Trots detta, konstaterar Wigert et al. (2010) att detta inte alltid tillämpas i 

praktiken. Det ligger därför i författarnas intresse att belysa och få ta del av just föräldrars 

upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på neonatalavdelning.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en 

neonatalavdelning i samband med vård av deras för tidigt födda barn. 

 

METOD  

Val av Metod 

Utifrån studiens syfte ansåg författarna att en kvalitativ design var att föredra. Enligt 

Henricson (2012) utgår den kvalitativa studien ifrån att belysa människors levda 

erfarenheter inom ett specifikt ämne. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ 

intervju är ett möte mellan människor där samspelet gynnar ett utbyte av åsikter och 

kunskaper. Då författarna hade intresse att få ta del av föräldrars upplevelser av 

familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning, lämpade sig en kvalitativ 

intervjustudie väl.  

 

Urval 

Inklusionskriterier 

 

Kriterium för informanterna i studien var att de skulle vara föräldrar till ett prematurt barn. 

Författarna inkluderade enbart föräldrar vars barn har överlevt, med anledning till att vi 

inte finner oss professionella nog att bemöta föräldrar vars barn har avlidit. Barnen skulle 

ha vårdats på neonatalavdelning inom de senaste fem åren för att resultatet skulle bestå av 

aktuell information. Författarna valde att begränsa sig till föräldrar boende i 

Stockholmsområdet, då önskan fanns att träffa informanterna personligen. En annan 

förutsättning var att informanterna skulle tala och förstå det svenska språket för att undvika 

missuppfattningar. 

 

Undersökningsgrupp 

 

Enligt Trost (2010) är tidsaspekten, syftet och kvalitén på intervjuerna att beakta. Då 

tidsperioden för studien var begränsad valde författarna att inkludera sju intervjuer. 

Författarna kom i kontakt med informanterna via Svenska Prematurförbundet. Deltagande 

föräldrar bestod av sex mammor och en pappa, i åldrarna 34-44 år, en av informanterna 

hade ett tvillingpar. Samtliga barn var födda mellan graviditetsvecka 26-35 och vårdades 

på neonatalavdelning av prematura skäl. Vårdtiden varierade mellan 2,5 till 12 veckor. 
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Fem av föräldrarna började med att ha sina barn på intensivvårdssal och därefter 

familjerum. Två av föräldrarna hade sina barn på familjerum under hela vårdtiden.  

 

Datainsamling 

För att finna informanter kontaktade författarna ordförande på Svenska Prematurförbundet 

via telefon för att presentera studien och dess syfte. Ordförande för förbundet skickade i 

sin tur ut skriftlig information via elektronisk post (e-post) till medlemmarna och vid 

intresse av deltagande skulle författarna till föreliggande studie kontaktas. Författarna fick 

respons av sju föräldrar och därefter upprättades kontakt via e-post och utbyte av 

telefonnummer. Föräldrarna tilldelades ytterligare information (bilaga A) via e-post och 

efter bekräftelse av deltagande i studien bestämdes plats och tid för intervju. 

 

Intervjuguide 

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) upprättades en halvstrukturerad intervjuguide 

(bilaga B) som stöd under intervjun. Guiden bestod av tre övergripande områden med 

tillhörande frågor för fördjupning. Ordningsföljden på frågorna var obestämd och 

baserades på information som kom upp under varje intervju. Ett aktivt lyssnande 

genererade i följdfrågor i de ämnen författarna ansåg vara väsentliga för studiens syfte. I 

slutet av intervjun gavs informanterna utrymme att själva fylla i information de ansåg var 

relevant. 

 

Pilotintervju 

 

Vid studiens start genomfördes en pilotintervju med en av informanterna, detta för att 

kontrollera att intervjuguidens frågor var av god kvalitet för att besvara studiens syfte. I 

enlighet med Henricson (2012) ger en pilotintervjun författarna möjlighet att utveckla 

intervjuteknik, testa teknisk utrustning och bedöma om planerad tid är rimlig. Efter 

avslutad pilotintervju inkluderades ytterligare två frågor författarna ansåg vara väsentliga 

för studiens resultat, "Vilka möjligheter fanns det för dig/er att samtala med andra 

föräldrar på avdelningen? Positiva och negativa tankar kring detta?". Efter korrigering 

ansågs kvalitén på pilotintervju och intervjuguide vara adekvat. Trost (2010) menar att en 

väl genomförd och tillfredsställande pilotintervju kan inkluderas i studiens slutgiltiga 

resultat, vilket författarna beslutade att göra. 

 

Intervjuernas genomförande 

 

I samråd med informanterna beslutades tid och plats för intervju. Enligt Trost (2010) är det 

gynnsamt om den intervjuade känner sig bekväm i miljön, varför författarna tog hänsyn till 

informanternas önskemål om plats. En intervju hölls via telefon, resterande i fysisk 

närvaro. Intervjuerna hölls i Sophiahemmet Högskolas lokaler och i hemmiljö. En lugn och 

ostörd miljö eftersträvades men gick således inte alltid att uppfylla. Författarna tog beslutet 

att vikten av en trygg miljö för informanterna, vägde tyngre än eventuella 

störningsmoment som kunde uppkomma.  

 

Intervjuernas längd varierade mellan 30-60 minuter. Inför intervjuerna fick informanterna 

muntlig och skriftlig information om studiens upplägg, syfte samt förfrågan om intervjun 

fick ljudinspelas.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger ljudinspelning författarna möjlighet att lyssna på 

materialet ett obegränsat antal gånger. Ljudinspelning är också fördelaktigt då tonläge, 

känsloyttringar och pauser kan utläsas. Deltagarna informerades att intervjumaterialet 

kommer att hanteras konfidentiellt och makuleras efter godkänt arbete. Förfrågan om att 

använda direkta citat i den slutgiltiga studien godkändes från samtliga informanter. Bortsett 

från en intervju, var båda författarna närvarande och lika delaktiga. Frågorna delades upp 

för att ge intervjun en tydlig struktur och minska risken att tala i mun på varandra. 

 

Databearbetning  

Transkribering 

 

Efter avslutade intervjuer transkriberades materialet för vidare analys och tolkning. 

Författarna transkriberade tillsammans för att undvika eventuella missförstånd och egna 

tolkningar. Efter överenskommelse samt i enlighet med Henricson (2012) valdes uttryck 

som "ehm och mm" samt känsloyttringar som skratt och gråt att skrivas ner, då texten 

ansågs bli mer innehållsrik och målande. För noggrann analys valdes intervjun att 

transkriberas ordagrant. 

 

Dataanalys 

 

Författarna har valt kvalitativ innehållsanalys som metod för föreliggande studie. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är kvalitativ innehållsanalys applicerbar för att 

granska och tolka transkriberat material. Metoden syftar till att redogöra för variationer 

genom att urskilja skillnader och likheter i textens innehåll. 

 

Det transkriberade materialet granskades först på varsitt håll, där stycken lyftes fram vilka 

motsvarade studiens syfte. Författarna jämförde sedan sina fynd och tolkningar där dessa 

diskuterades och oenigheter klarades upp. Därefter bearbetades materialet tillsammans 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) ökar studiens trovärdighet. Bearbetningen av de 

transkriberade intervjuerna påbörjades genom att grovt strukturera upp materialet i så 

kallade domäner. Dessa låg till grund för att plocka ut meningsenheter vilka enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan bestå av ord, meningar och stycken av 

likartad innebörd. Meningsenheterna kondenserades vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) innebär att informationen förkortades och kärnan i texten bibehölls. 

Därefter bildades koder vilka kort beskriver de kondenserade meningsenheternas innehåll. 

Flera koder med likartat innehåll slogs ihop till fjorton underkategorier och sju kategorier. 

Dessa ska enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) vara uteslutande mot varandra, 

vilket innebär att liknande information inte får finnas i flera kategorier. Kategorierna 

presenteras i resultatet i form av rubriker. Se tabell 1 för analysprocess. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Man sa ju liksom med 

läkartermerna. Och jag har ju 

jobbat som läkarsekreterare, 

så jag är ju ganska bevandrad 

med den här terminologin 

(…) jag tog liksom inte in vad 

som hade hänt. 

Trots erfarenhet, 

var medicinsk 

terminologi ett 

hinder för intag av 

information.  

 

Behov av 

konkret 

information. 

 

Begriplig.  

 

 

 

 

 

När föräldrar 

får 

information. 
Då kunde helt plötsligt något 

amningsorakel komma in och 

säga: "Du borde pumpa nu, så 

att du får igång mjölken". 

Sekunden efter kommer nästa 

in och frågar: "Har du suttit 

känguru med henne? Åh sluta, 

låt mig vara tänkte jag. 

Någon sa att jag 

borde pumpa 

medan nästa sa att 

jag borde sitta 

känguru. 

Behov av 

likartad 

information. 

Enhetlig. 

Medan min man var såhär: 

”Jag vågar inte, hon är så liten 

och känslig, tänk om hon får 

en infektion eller en CP-skada 

för att jag tar i henne”. 

Min man vågade 

inte ta i henne, 

han var rädd att 

skada. 

 

Barnets 

utseende hindrar 

närhet. 

Barnets utseende.  

 

 

 

Faktorer 

som 

påverkar 

anknytning. 

För där låg någon liten grej, 

inlindad i en orange filt med 

massa slangar och apparater 

på. Och att det där skulle vara 

mitt barn, det var väldigt 

väldigt svårt att ta till sig. 

Slangar och 

apparatur 

försvårar att ta 

barnet till sig. 

 

Medicinsk 

utrustning 

försvårar 

anknytning. 

 

Teknisk apparatur. 

 

Trovärdighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en studies trovärdighet baseras på 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Giltighet beskriver hur sanna 

resultaten är. Författarna har i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

omsorgsfullt presenterat urval och analysprocessens tillvägagångssätt, detta för att ge 

läsaren möjlighet att uppskatta tolkningarnas giltighet. Giltigheten styrks även genom 

presentation av citat från informanterna. Författarna till föreliggande studie har enskilt läst 

igenom transkriberat material för att därefter gemensamt bearbeta och analysera texterna, 

detta stärker resultatets tillförlitlighet. Studiens trovärdighet bygger även på resultatets 

överförbarhet. Det är läsaren som bedömer om resultatet kan överföras till annat 

sammanhang. För att underlätta detta för läsaren har författarna strävat efter att utförligt 

beskriva studiens urval, deltagare, datainsamling och analys. I en kvalitativ studie är det 

oundvikligt för författarna att inte räknas som medskapare då delaktighet är ofrånkomligt. 

Detta medför att resultatet av studien inte kan ses som oberoende av författarna (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Studiens trovärdighet styrks även då författarna har 

upprättat en intervjuguide samt genomfört en pilotintervju. Under intervjuerna har 

ljudinspelning tillämpats vilket gav möjlighet att lyssna på materialet ett flertal gånger och 

på så vis reducera risken för feltolkningar (Henricson, 2012). Under analysprocessen 

kunde författarna urskilja en viss mättnad vilket innebär att informanternas svar liknade 

varandra, vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 2012). 
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Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) vägdes studiens nytta mot risker. Författarna 

uppmärksammade att potentiella risker kunde föreligga till exempel emotionella 

känsloyttringar i form av grubbel, ledsamhet och gråt. Då författarna beslutade att 

presumtiva deltagare själva skulle få anmäla intresse utan påtryck, gjordes bedömningen 

att studiens nytta övervägde riskerna.  

 

Informerat samtycke 

 

Enligt Henricson (2012) är informerat samtycke något som förutsätter tre saker av 

deltagarna. De skall få information om studien och dess syfte, informationen skall vara 

begriplig och eventuellt deltagande är frivilligt. Detta framkom i författarnas 

informationsblad (bilaga A) som skickades till föräldrarna. Vidare belyste författarna att 

deltagande i studien är frivilligt och medverkan kan avbrytas närhelst under studiens gång 

utan att uppge skäl till detta. Henricson (2012) menar att muntlig information lätt kan 

glömmas bort, varför författarna valde att ge informationen både muntligt och skriftligt. 

 

Konfidentialitet 

 

I enlighet med Henricson (2012) har konfidentialitet utlovats, vilket innebär att deltagarnas 

integritet har bevarats för obehöriga. Privat data och uppgifter som skulle kunna avslöja 

medverkande har avidentifierats och framgår inte i resultatet. Helgesson (2006) belyser 

vikten av att förvara informationen på ett säkert vis som inte når obehöriga. Författarna har 

därför använt en lösenordsskyddad dator. Efter klart och godkänt arbete makulerades 

intervjumaterialet. Deltagarnas personliga uppgifter har beslutats att enbart vara kända av 

författarna. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i sju kategorier i ordningsföljden: När föräldrar får 

information, När föräldrar saknar information, Faktorer som påverkar anknytning, 

Omvårdnadspersonalens förhållningssätt, Familjecentrerad omvårdnad, Sjuksköterskans 

betydelse och Kontakt med andra föräldrar. Utvalda kategorier presenteras med en 

sammanfattning, detta för att introducera och tydliggöra tillhörande underrubriker.  

 

Utvalda citat presenteras i studiens resultatdel och kännetecknas med kursiv stil och 

indrag. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) har citaten modifierats för att öka 

läsförståelsen. Upprepningar och ord som exempelvis "ehm" och "mm" har avlägsnats. 

Vissa citat har förkortats för tydligare syftning och påvisas då med tre punkter inom 

parentes. Samtliga informanters upplevelser och erfarenheter är inkluderade i resultatets 

text och/eller citat. Då författarna benämner omvårdnadspersonal i resultatet åsyftas 

sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

När föräldrar får information 

Vikten av kvalité på information var betydande för föräldrarna. Samtliga beskrev att 

information bidrog till att känslan av kontroll ökade, i en situation som kunde upplevas 
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främmande. Föräldrarna lyfte fram karakteristiska komponenter vilka främjade en god 

information. 

 

Rak och ärlig 

 

Samtliga föräldrar beskrev vikten av att få rak och ärlig information ifrån 

omvårdnadspersonalen under hela vårdtiden. Föräldrarna menade att detta var 

betydelsefullt redan från sekunden barnen föddes tills de skrevs ut. 

 

När hon föddes så la de henne i en plastpåse. De berättade varför vilket var 

väldigt skönt. För annars hade man väl trott att det var en liksäck som låg 

där. 

 

De belyste även betydelsen av att anpassa information utifrån rådande situation. 

Föräldrarna menade att chock bidrog till att omfattande information kunde vara svår att ta 

in, vilket ofta upplevdes i början av vårdtiden.  

 

När man är mitt uppe i allt så klarar man bara av att ta in information vad 

som gäller nu, inte vad som gäller om två månader eller så. Man är väldigt 

mycket här och nu. 

 

Föräldrarna ansåg att när de mest turbulenta känslorna avtagit, kände det sig mer kapabla 

att ta in information. De kände då ett större behov av att få ta del av information rörande 

barnets hälsa. Samtliga beskrev att information ökade känslan av att ha kontroll vilket 

föräldrarna upplevde vara betydelsefullt.  

 

 Det kändes som att när den värsta chocken hade lagt sig så ökade vårt 

 behov av mer information. Från att ha varit ganska avtrubbad till att vilja 

 veta allt om vår lilla skatt. 

 

Föräldrarna var mycket tacksamma över omvårdnadspersonalens information vid 

hemgång. De beskrev vikten av att få betydelsefull information, exempelvis om potentiella 

situationer som kunde uppstå i hemmet och hur de bäst kunde agera då. Detta ökade deras 

självkänsla och minskade oro inför utskrivning. En stor tacksamhet uppgavs gentemot 

omvårdnadspersonalen och avdelningen, då information givits att de kunde höra av sig 

under dygnets alla timmar. Detta uppskattades och kändes betryggande för föräldrarna. 

 

 Jag kunde ju ringa flera veckor efteråt, de hade dem varit väldigt tydliga 

 med: "Hör av dig, inga frågor är dumma"! Det kändes verkligen tryggt. 

 De sa: "Ring hit så fort de är någonting. Eller du behöver inte ringa hit för 

 att de ska vara någonting, utan du kan bara ringa hit för att veta att vi finns 

 kvar". 

 

Begriplig 

 

Föräldrarna kände att omvårdnadspersonalens språk kunde vara ett hinder för att förstå 

information, då de uttryckte sig i medicinsk terminologi. Trots att några var väl bekanta 

med denna terminologi, upplevdes svårigheter att begripa information. Föräldrarna 

berättade att chocktillstånd kan ha påverkat förståelsen, medan andra föräldrar uppgav sig 

inte ha erfarenhet av sjukhus och medicinskt språk. 
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 Ibland kunde jag uppleva att de berättade i olika termer, i medicinskt språk, 

 vilket gjorde att jag knappt tog in att mitt barn hade slutat andas. 

 

 Man sa ju liksom med läkartermerna. Och jag har ju jobbat som 

 läkarsekreterare, så jag är ju ganska bevandrad med den här terminologin. 

 Men just i och med att det var så chockartat så tror jag att det var ett försvar, 

 för jag tog liksom inte in vad som hade hänt. 

 

Enhetlig  

 

Föräldrarna beskrev en viss frustration då omvårdnadspersonalen inte alltid gav enhetlig 

information. Föräldrarna önskade att få ett konkret upplägg på hur och när de skulle utföra 

omvårdnadsåtgärder, till exempel matning och tvättning. Olika direktiv från 

omvårdnadspersonalen resulterade i att föräldrarna kunde känna osäkerhet i hur de skulle 

sköta sitt barn.  

 

 För en del sa: "Äh, det är bara att köra på första sonden, första 10 ml med 

 mjölken för magen är liksom tom". Medan någon annan sa såhär: "Nej, du 

 måste köra 2-3 ml och sen vänta" (...) Jag kan tänka mig att det kan vara 

 svårt för någon som är sjukhusovan, då skulle det vara så skönt tror jag att få 

 samma information från alla. 

 

 Då kunde helt plötsligt något amningsorakel komma in och säga: "Du borde 

 pumpa nu, så att du får igång mjölken". Sekunden efter kommer nästa in och 

 frågar: "Har du suttit känguru med henne? Åh sluta, låt mig vara tänkte jag. 

 

När föräldrar saknar information 

Föräldrarna beskrev tillfällen då de upplevt bristande information, vilket då genererade i att 

de inte kände sig delaktiga i sitt barns vård. Brist på information kunde skapa en oro, 

känsla av maktlöshet och osäkerhet i föräldrarollen. Föräldrarna betonade att 

informationsbrist lätt kan uppstå. Detta är något omvårdnadspersonalen bör sträva efter att 

undvika då det kan orsaka onödig skada. 

 

 Och då helt plötsligt på morgonen så sa de så här: ”Vi tog blodprov på 

 henne i natt” (…) och då kände jag såhär, att det inte var okej!! Världens 

 minsta grej men jag tyckte inte att det var okej, för jag tyckte att då kunde 

 dem ha väckt mig och sagt det. 

 

 Sen fick jag höra personalen skratta lite åt mig, för jag vill höra vad han 

 hade för CRP. Men han hade ju en allvarlig infektion?! Då vill man gärna bli 

 involverad i hur det står till med sitt barn. 

 

En av föräldrarna påpekade att omvårdnadspersonalen ibland kunde anta att viss kunskap 

fanns hos föräldern gällande barnets sjukdomstillstånd. Denne uttryckte en önskan att 

omvårdnadspersonalen inte ska ta detta för givet, då en nybliven förälder inte alltid vågar 

fråga. 
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Det var lätt att dem tog för givet, att alla har någon form av förförståelse. 

När han fick gulsot så trodde jag att han skulle dö. Och de vågade jag inte 

fråga om, det tog en stund innan jag vågade. Men när jag väl gjorde de så 

vart de ju jättebra. Då satt dem med mig i nästan en halvtimme och berättade 

vad de innebar. 

 

Faktorer som påverkar anknytning  

Föräldrarna beskrev att en central del under vårdtiden var att knyta an till sitt prematura 

barn. De redogjorde för faktorer vilka påverkade anknytningsprocessen på olika sätt, i både 

positiv och negativ bemärkelse. 

 

Barnets utseende 

 

Barnets utseende visade sig många gånger bekymra föräldrarna. Det var inte den bebis de 

hade föreställt sig. Det kunde också bidra till att föräldrarna kände en rädsla att skada sitt 

barn. Detta gjorde att de inte vågade vara delaktiga vilket i sin tur försämrade 

anknytningen till barnet. Föräldrarna uppskattade att omvårdnadspersonalen bekräftade att 

barnets utseende kan skilja sig från ett fullgånget barn och att det är normalt. Detta 

upplevdes lugna föräldrarna och främja deras delaktighet i omvårdnad av barnet. 

 

Han såg konstig ut. De sa ju att barnen kan se ut som små fågelungar, inte 

som normala bebisar och det var nog bra. 

 

 Medan min man var såhär: ”Jag vågar inte, hon är så liten och känslig, 

 tänk om hon får en infektion eller en CP-skada för att jag tar i henne”. 

 

Teknisk apparatur 

 

För många föräldrar var den medicinska apparaturen främmande och skrämmande, vilket 

upplevdes försvåra anknytningen. Dem påpekade att den var omfattande för en så pass 

liten kropp vilket kändes otäckt. Föräldrarna lyfte fram att apparaturen var betryggande på 

ett sätt då den signalerade när barnets hälsotillstånd försämrades. Samtidigt upplevdes 

larmen många gånger vara stressande och oroframkallande. Även slangar och sladdar 

besvärade föräldrarna då de upplevde att deras barn blev mer oåtkomliga, bara att lyfta upp 

sitt barn kunde bli ett projekt. 

 

 Det var ju massa larm, andningslarm, pulslarm, saturation och allt möjligt. 

 Det bara plingade hela tiden, plingplingpling! Röda lampor och gula lampor, 

 ja, väldigt stressande.  

 

Då ska man ha det där larmet hela tiden. Det var ju en trygghet fast när vi 

tog bort det så tänkte vi: ”Åh vad skönt det var”. Känslan att slippa larmen 

och kunna vara en normal förälder, man vill inte ha sitt barn fast i väggen. 

 

Samtliga föräldrar kände en trygghet i när de fick beskrivning av den tekniska apparaturen 

från omvårdnadspersonalen. De kände ett behov av att veta hur de skulle handskas med 

slangar och dylikt samt veta vad larmen signalerade för. När vetskap om detta fanns, 

upplevde föräldrarna att det var lättare att "ignorera" apparaturen och knyta an till barnet. 
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Känguruvård 

 

Samtliga föräldrar hade positiva upplevelser av hud mot hud kontakt med sitt barn. 

Föräldrarna menade på att känguruvård var något de verkligen kunde bidra med, då mycket 

annat låg utom deras kontroll. Den nära hudkontakten bidrog till att de lärde känna sitt barn 

vilket stärkte anknytningen. Föräldrarna beskrev att känna närhet till sitt barn gjorde 

situationen verklig, att barnet i famnen var deras och att de var föräldrar. Föräldrarna 

betonade även att barnen gynnades av att ligga hud mot hud då de uppträdde lugnare och 

parametrarna stabiliserades. 

 

 Det krävdes inte så jättemycket från mig, jag behövde bara sitta där. Men 

 känslan av att få ha sitt lilla knytte alldeles intill, den är magisk. Dessutom 

 märktes det att han blev mycket bättre, i andning och sådant. 

 

Trots att de positiva upplevelserna av känguruvård var övervägande, uttryckte föräldrarna 

att press var en negativ faktor metoden kunde frambringa. Föräldrarna beskrev att 

omvårdnadspersonalen kontinuerligt följde upp hur mycket de hade suttit med sina barn. 

Detta kunde upplevas som en pressande situation, där för lite tid med barnet genererade i 

skuldkänslor hos föräldrarna.  

 

Man skulle strecka hur länge man hade suttit med henne. Blev det för lite 

streck, då kunde man ju få dåligt samvete för att man inte suttit med henne 

tillräckligt. 

 

Omvårdnadspersonalens förhållningssätt 

Omvårdnadspersonalens bemötande och uppträdande upplevdes av föräldrarna ha inverkan 

på trivseln på avdelningen. Då de upplevde sig vara i en beroendeställning gentemot 

omvårdnadspersonalen, uttryckte föräldrarna vikten av att respektera varandra för en god 

relation och vårdtid. 

 

Attityd 

 

Föräldrarna betonade att omvårdnadspersonalens attityd utgjorde en betydande faktor för 

att känna trygghet till dem. De upplevde att omvårdnadspersonal som var mjuka till sättet, 

lyhörda och skojfriska bidrog till att situationen på neonatalavdelningen blev accepterad 

och behaglig. 

 

 Vissa är mjuka eller vad man ska säga, empatiska och inkännande och vet 

 liksom hur man ska ta folk. Andra kör den där tuffa stilen, som inte riktigt 

 kanske förstår att folk inte är lika praktiska som dem är. 

 

Han var otroligt empatisk, en som vågar sitta ner och prata fast tårarna bara 

sprutar. 

 

Kontinuitet 

 

Samtliga föräldrar uttryckte vikten av omvårdnadspersonalens kontinuitet, där ett begränsat 

antal var involverade i deras barns vård. Kontinuitet bidrog till att både föräldrar och 
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omvårdnadspersonal lärde känna varandra bättre, vilket upplevdes ligga till grund för tillit. 

Föräldrarna beskrev att möta ny omvårdnadspersonal kunde vara påfrestande och 

enerverande. Tidigare rutiner kunde vara okända och en ny relation var tvungen att byggas 

upp.  

 

 I största möjliga mån är det skönt med samma personal. Ibland tänkte 

 man: "Va, nej! En ny idag igen?!" Man vill inte se nya personer. 

 

 Jag orkar inte lära känna 140 syrror till, vara såhär trevlig och käck. 

 

Föräldrarna var positiva till att ha en kontaktperson, en särskild de kunde vända sig till och 

ha förtroende för. Kontaktpersonerna var inte närvarande varje dag, men när de vistades på 

avdelningen upplevde föräldrarna en positiv respons vid både frågor och information.  

 

 Jag tyckte det var väldigt bra att vi hade en kontaktperson hela tiden. Man 

 träffar väldigt många sköterskor och läkare så att ha en kontaktperson var en 

 trygghet, det måste jag säga. Hon fanns alltid där. 

 

Bevara integritet 

 

Föräldrar boende med sitt barn på sjukhuset beskrev miljön till viss del främmande och 

besvärlig. Trots egna rum kände de att den privata sfären inkräktades och längtan fanns 

efter sitt hem och personliga saker. Samtliga var tacksamma över möjligheten att få bo 

tillsammans med sitt barn under vårdtiden, men önskade emellanåt att 

omvårdnadspersonalen tog mer hänsyn till deras integritet.  

 

 Man är ju väldigt utlämnad. Även om alla är snälla och vill väl och sådär så 

 har man ju ingen integritet. Jag kunde sitta på toaletten eller duscha och så 

 hör man: "Ronden är här". Det blir jättejobbigt tillslut, man vågar knappt gå 

 på toaletten. 

 

 Men på sjukhuset var det ju såhär: "Knack knack". Så öppnades dörren. Här 

 kommer en läkare, och åh, fyra studenter också. Jag står här halvnaken, 

 hejhej!   

 

Bekräfta föräldrarna 

 

Föräldrarna uttryckte uppskattning till omvårdnadspersonal som fick dem att känna sig 

sedda. En bekräftelse upplevdes som ett kvitto på att de fanns, inte var bortglömda och att 

familjen sågs som en helhet. Dessa faktorer bidrog till att föräldrarna kände sig välkomna 

på avdelningen och trivsamheten ökade. 

 

Alla visste vad vi hette och vad hon hette. Och träffade man någon i 

korridoren så var det såhär: "Hej hur mår ni idag och hur mår lillen?" Även 

om de inte jobbade med oss det passet. Det tyckte jag var fantastiskt. 

  

Föräldrarna värderade även omvårdnadspersonalens förmåga att bekräfta och stärka 

föräldrarollen vid praktiska moment. Detta bidrog till att föräldrarna kände sig säkrare i 

sina roller och påmindes om att de var barnets primära trygghet vilket kändes viktigt. 
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 Det var väldigt bra där. För de sa hela tiden: " Det är du som är mamma, du 

 ska hålla ditt barn när vi sticker. Så lägg dina händer på henne" (...) Och de 

 sa: "Hon blir lugnast av er". Det kändes väldigt bra. 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Undervisning och delaktighet 

 

Samtliga redogjorde för att undervisningen från omvårdnadspersonalen i praktiska moment 

var tillfredsställande. Föräldrarna beskrev att omvårdnadspersonalen anpassade 

undervisningen utifrån vad de redan hade för kunskaper och var lyhörda för vad de 

önskade att träna mer på. 

 

 Vi kunde ingenting om barn, tycker barn är ganska konstiga (...) Så vi hade 

 ju babyskola där 2.0, det var ju fantastiskt! Vilket utbildningssäte, vi hade ju 

 liksom proffsen på andra sidan väggen, helt underbart!  

 

De hade alltid tid, alltid. Inte ens en fråga var för dum. De lärde min man 

hur han klädde på en body, en omlottbody. Han hade aldrig hållit i en bebis 

förut. De gjorde allt som vi behövde. 

 

Föräldrarna uppskattade även att undervisningen skedde successivt. Till en början visade 

omvårdnadspersonalen hur momenten skulle utföras och vad som var viktigt att tänka på. 

Därefter fick de öva själva under omvårdnadspersonalens uppsyn. När föräldrarna väl 

kände sig redo, kunde momenten utföras självständigt utan att omvårdnadspersonal 

behövde närvara.  

 

Från början stod vi där som små gapande fåglar, och vågar knappt ta på 

dem där små bebisarna. Men de var väldigt pedagogiska måste jag säga, för 

allt eftersom lämnade de över ansvaret. Det var våra barn hela tiden, det var 

inge snack om saken, de var bara med och visa, sen fick vi ta hand om dem. 

 

Föräldrarna beskrev "whiteboardtavlor" som ett omtyckt verktyg för att främja 

undervisning och delaktighet. Tavlorna fanns på deras rum och kunde kontinuerligt fyllas i 

under vårdtiden. De innehöll praktiska moment, exempelvis blöjbyte och tydliggjorde vad 

föräldrarna klarade av själva och vad de behövde ytterligare stöd i. För föräldrarna kunde 

detta vara en motivation till att bocka av samtliga moment och omvårdnadspersonalen 

kunde i sin tur få en överblick om vad föräldrarna behövde stöttning i. 

 

De hade en jättebra liten mini-whiteboard, där man kunde skriva: "Kan själv, 

med assistans eller kan inte alls". Så gick man igenom den någon gång i 

veckan för att se om vi hade lärt oss något och det var jättebra.  

 

Föräldrar upplevde även att en dagsplanering var fördelaktigt. Att delges en plan för dagen 

genererade i att föräldrarna kände sig mer delaktiga och fick en ökad kontroll över 

situationen.  
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 Sjuksköterskorna var väldigt duktiga på att säga såhär; ”Det här är planen 

 för idag, vår plan är att idag ska vi höja maten si och så mycket” (…) De 

 var väldigt duktiga på att säga vad de hade tänkt och var det något som gick 

 fel då var de också väldigt bra på att säga vad som skulle hända. Och det 

 var skönt, för då hängde jag med. 

 

Sjuksköterskans betydelse 

Enligt föräldrarna utgjorde sjuksköterskan en central funktion i omvårdnaden. Det var med 

henne de etablerade den närmsta kontakten och kände tillit till. Samtliga föräldrar beskrev 

tre faktorer hos sjuksköterskan de uppskattade under vårdtiden.  

 

Samtala om annat 

 

Föräldrarna beskrev vikten av att kunna samtala om andra ämnen, inte enbart 

"sjukhusprat". De upplevde att vardagsprat bidrog till ett skönt avbrott och tillåtelse att vila 

tankarna på annat för en stund. Det främjande även kontaken mellan föräldrarna och 

sjuksköterskan vilket uppskattades. 

 

Det kändes verkligen viktigt att kunna prata om andra saker och även att 

kunna skämta om hela situationen. Vi i alla fall, levde på att få något slags 

avbrott, att det var en härlig jargong. 

 

Skapa förtroende 

 

Samtliga föräldrar hade ett stort förtroende för sjuksköterskorna under sin tid på 

neonatalavdelningen. Förtroendet grundade sig i att sjuksköterskorna utstrålade en 

kompetens både i medicinsktekniska moment samt mänsklig kontakt. Föräldrarna som inte 

kunde vistas med sina barn nattetid, beskrev att tilliten till sjuksköterskorna ändå fick dem 

att känna sig bekväma att lämna avdelningen. 

 

De kunde påminna: "Åk hem nu, hon sover ju. Hon sover ju jättegott så ha 

inte dåligt samvete för att ni åker. Vi tar hand om henne, vi tar upp henne" 

(...) och vi kände att vi hade ett sådant stort förtroende att vi kunde åka. 

 

Att stötta 

 

Samtliga föräldrar uppgav att det primära stödet var sjuksköterskorna. De belyste och 

förundrades över att de alltid hade tid att lyssna, prata och stötta. Föräldrarna påpekade att 

personkemin inte kunde stämma överens med alla, men överlag uttrycktes att 

sjuksköterskorna var fenomenala. Samtliga erbjöds kuratorskontakt, men vissa ansåg att 

sjuksköterskan uppfyllde den funktionen och var därmed inte i behov av det. 

 

Sjuksköterskorna var ju små mini-terapeuter. De hade konstigt nog alltid tid. 

 

Personalen på neo är ju extremt stöttande och omhändertagande (...) för mig 

blev sjuksköterskorna hjältar i mina ögon. Det är ju de som på något sätt 

håller ihop det hela, de är kittet och sammanhållningen. Som egentligen ser 

dig, ser både barnet men också dig. 
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Tillfällen då föräldrarna upplevde att de var i behov av extra stöd från sjuksköterskorna var 

vid påfrestande händelser till exempel när de såg barn sjukare än sitt eget eller barn som 

dog. Rädslan av att förlora sitt eget barn blev då påtaglig samtidigt som skuldkänslor 

uppträdde eftersom att deras barn var friskare. Att vara i vägen, ta upp plats och tid var 

återkommande känslor föräldrarna brottades med.  

 

Det var så svårt, för man såg ju att vissa barn höll på att dö. Vissa  försvann, 

vart försvann dem? Vissa mammor grät. Då blev man rädd. 

 

De skulle sätta in en CVK på henne och medan jag står och tittar, så dör 

barnet i kuvösen bredvid. Då blev det så verkligt vad man var med om (...) 

Då kunde man känna lite skuld. Här tar vi upp en plats och har ju ändå ett 

friskt barn, det vart en konstig sits. Trots att vi fattade att vi inte kan åka hem 

när hon inte ens väger ett kilo. 

 

Kontakt med andra föräldrar 

Skillnader påvisades hos föräldrarna angående behov av att samtala med andra föräldrar på 

avdelningen. Föräldrarna beskrev att de befann sig i sin egen bubbla och varken hade tid 

eller intresse att samtala med andra. Dessa föräldrar uppgav att de hade stöd från sin 

partner, familj eller sjuksköterskor om behov fanns. De beskrev hur betydelsefullt stödet 

var, hade de inte fått det av dem, hade samtal med andra föräldrar kunnat utgöra ett 

intresse. 

 

Man är mitt uppe i sitt eget, i sin egen värld. Eller vi var det i alla fall. Man 

hade inte ork att prata med andra, utan jag och min man pratade mycket 

istället och jag tror det var viktigt, att prata med någon. 

 

Föräldrarna uttryckte tacksamhet till att konversera med andra föräldrar, att inte vara 

ensam om sin situation upplevdes betryggande. Fördelar uppgavs även då de kunde utbyta 

tankar, erfarenheter och kunskaper med varandra. 

 

 Jag kunde känna att många föräldrar vart som stöd för varandra, man 

 peppade och sa: "Kom igen, kom igen, ni klarar det här". Man kunde tipsa 

 varandra och så. 

 

 Det kändes skönt att prata med andra föräldrar i samma sits, för det som vi 

 pratade om då var ju typ saturation och puls, och jaa... Det vill ju inte en 

 vanlig förälder höra. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

I resultatet framgår att föräldrarna önskade enhetlig information från 

omvårdnadspersonalen gällande rutiner vid omvårdnad av sitt barn. Olika direktiv bidrog 

till att föräldrarna upplevde en osäkerhet i hur de förväntades vara delaktiga. Wigert (2013) 

beskriver att tydliga riktlinjer med god information främjar delaktighet och känsla av 

kontroll hos föräldrarna. 
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I resultatet framkom vikten av att omvårdnadspersonalen anpassar informationen utifrån 

varje enskild individ och situation, detta för att underlätta intag och förståelse vilket en 

studie av Mok och Leung (2006) även belyser. Resultatet visar att samtliga föräldrar 

uttryckte att anpassad information var betydelsefullt under hela vårdtiden och att deras 

sinnesnärvaro påverkade förmågan att uppfatta information. Chockartade tillstånd kunde 

exempelvis utgöra en svårighet för föräldrarna att ta in omfattade information, vilket 

resulterade i att de enbart önskade upplysningar väsentliga för stunden. Wigert et al. (2013) 

menar att även språket bör anpassas, eftersom det annars kan försvåra intag av information. 

Detta framkom i föreliggande studies resultat då föräldrarna uppgav att 

omvårdnadspersonalen kunde tala i medicinska termer, vilket då gjorde informationen 

obegriplig. 

 

Mok och Leung (2006) menar att otillräcklig information angående barnets omvårdnad kan 

bidra till att föräldrar inte känner sig delaktiga. Resultatet i föreliggande studie påvisar att 

föräldrar som upplevt bristande information, kände sig maktlösa och nonchalerade i sin 

föräldraroll. En av föräldrarna beskrev att orsaker till informationsbrist kunde bero på att 

omvårdnadspersonalen antog att kunskap redan fanns, samt att nyblivna föräldrar inte alltid 

vågar fråga. Enligt Jackson et al. (2003) har omvårdnadspersonal ett betydelsefullt ansvar i 

att vara lyhörda för vilken information föräldrarna är i behov av. De menar att lyhördhet 

reducerar informationsbrist samt stärker föräldrarna i deras roller, vilket var önskvärt från 

föräldrarna i studien. 

 

Jackson och Nyqvist (2013) beskriver att omvårdnadspersonalen har en viktig uppgift i att 

stödja och hjälpa föräldrarna att knyta an till det prematura barnet. Författarnas resultat 

visar att föräldrarna hade upplevt hinder under vårdtiden som försvårade anknytningen till 

sina barn exempelvis teknisk apparatur. Lundqvist och Jakobsson (2003) menar att barnets 

utseende och tekniska apparatur kan komplicera anknytningsprocessen. Föräldrarna 

beskrev att barnets storlek och outvecklade kropp, kunde göra att de kände en rädsla att 

skada sitt barn vid fysisk kontakt. De berättade därför att det kunde ta tid, innan de kände 

sig redo att hålla i sitt barn. Föräldrarna uppgav även att den tekniska apparaturen 

förvårade den fysiska kontakten. Med omfattande utrustning, sladdar och slangar menade 

de att bara lyfta upp sitt barn kunde bli ett projekt. Även den faktorn att apparaturen 

larmade så fort barnets hälsotillstånd sviktade beskrevs skrämmande av föräldrarna, vilket 

orsakade att de kunde ta avstånd. Resultatet visar vilken betydelsefull position 

omvårdnadspersonalen har för att främja anknytning. Föräldrarna beskrev positiva effekter 

vid anknytningsprocessen då de fick information från omvårdnadspersonalen om barnets 

fysiska utveckling och apparatur, samt undervisning och stöd vid fysisk kontakt.  

 

 

Samtliga föräldrar beskrev känguruvård vara en betydande aspekt för anknytning. De 

redogjorde för att det kändes betydelsefullt att kunna bidra med något så viktigt, då mycket 

annat låg utom deras kontroll. Detta överensstämmer med resultatet i en studie av 

Tallandini och Scalembra (2006) vilka beskriver att känguruvård bidrar till att föräldrarna 

upplever att de gör nytta och känner sig delaktiga. Vidare belyser Nyqvist et al. (2010) att 

andra positiva effekter av känguruvård är att barnets lugn och fysiska stabilitet gynnas, 

vilket även belystes av samtliga föräldrar i föreliggande studie. Trots att de positiva 

effekterna var övervägande, visar resultatet att föräldrarna kunde uppleva en viss press på 

att sitta med sitt barn. Antydan till skuldkänslor hos föräldrarna framkom, vilket grundade 

sig i att omvårdnadspersonal påpekade och ifrågasatte tillfällen föräldrarna inte tillämpade 

känguruvård. 
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Vidare i resultatet presenteras ytterligare tillfällen där omvårdnadspersonalens 

förhållningssätt kunde påverka föräldrarna. Samtliga föräldrar uttryckte att skillnad i deras 

attityder kunde noteras, då vissa var empatiska och andra mer kliniska. En studie av Wigert 

et al. (2013) visar att omvårdnadspersonal som är lugna, förstående och uppmuntrar till 

delaktighet, ökar förutsättningarna för att föräldrarna ska känna en god tillit till dem. De 

belyser även att omvårdnadspersonal som uppträder okänsligt, stressfullt och oförstående 

får föräldrar att känna sig åsidosatta och inte lyssnade på. Enligt Cleveland (2008) kan en 

starkare relation etableras då omvårdnadspersonalen har ett empatiskt förhållningssätt 

vilket föräldrarna i studien lyfte fram. 

 

Ytterligare en faktor som påverkade föräldrarnas tillit och förtroende till 

omvårdnadspersonalen var när kontinuitet kunde upprätthållas. Resultatet redogör att 

samtliga föräldrar upplevde en trygghet när ett begränsat antal var involverade i deras 

barns vård. Wigert et al. (2013) påvisar i sin studie att när kontinuitet inte kan upprätthållas 

och för många är engagerade i samma patient, kan denne uppleva en osäkerhet i vad som 

gäller och vem den kan vända sig till. Föräldrarna uttryckte uppskattning då 

omvårdnadspersonal som egentligen inte hade huvudansvar för familjen under ett pass, tog 

sig tid för att hälsa och samtala. Samtliga beskrev att de vid dessa tillfällen kände sig 

bekräftade, sedda och menade att det skapade en trivsam stämning på avdelningen. 

 

De intervjuade föräldrarna redogjorde även för att trivsamheten på avdelningen ökade, då 

omvårdnadspersonal samtalade om annat än ämnen rörande sjukvård. Studier av Cleveland 

(2008) och Fenwick et al. (2001) visar att då omvårdnadspersonal tenderar att vara 

personlig i sin kommunikation och kan samtala om vardagliga ting, främjas en god relation 

mellan föräldrar och personal. 

 

Inkluderade föräldrar beskrev hur de förvånades över att sjuksköterskorna alltid hade tid 

för att prata, lyssna och stötta, vilket bidrog till att föräldrarna såg dem som deras primära 

stöd. De uppgav att sjuksköterskorna fyllde en funktion som deras mini-terapeuter, vilket 

visade sig vara viktigt under vårdtiden. De redogjorde för att tillgång till stöd under 

vårdtiden var betydande. I resultatet påvisades att en del föräldrar fann stöd från just 

sjuksköterskorna och vissa från andra föräldrar på avdelningen. Föräldrarna upplevde det 

betryggande att veta att andra befann sig i liknande situation och uppskattade möjligheten 

att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Detta styrks i en studie av Pearson och 

Andersen (2001) vilka beskriver att miljön kan kännas mer trivsam och accepterad då 

föräldrakontakt etableras. 

 

Ur resultatet framkom tillfällen då föräldrarna uppgav sig ha ett extra behov av stöd. När 

de såg barn sjukare än sitt eget eller döende barn kunde sorg, rädsla och skuldkänslor 

identifieras. I resultatet framkom behov av sjuksköterskans stöd till föräldrarna vid dessa 

svåra situationer. Kleberg och Aagard (2013) menar att sjuksköterskan har ett ansvar att 

stötta föräldrarna och belyser vidare ett annat viktigt ansvarsområde tillhörande 

professionen. Hon har ett ansvar att involvera föräldrarna i deras barns vård genom att 

introducera, undervisa och uppmuntra dem till att delta. I resultatet framgår det att 

föräldrarna var nöjda med detta, då de upplevde att sjuksköterskorna var lyhörda för vad de 

kunde och inte, samt att undervisningen skedde succesivt. Då föräldrarna stegvis 

introducerades i praktiska moment, noterades flera fördelar. De fick tillräcklig tid för att 

känna sig bekväma, pressades inte och lämnades inte med uppgifter de själva inte upplevde 

sig behärska. Enligt Wigert et al. (2010) är det viktigt att undervisningen sker succesivt och 

att föräldrarna inte tvingas delta i något de inte känner sig redo för.  
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Samtliga föräldrar i studien bekräftade vikten av att få vara delaktig under hela vårdtiden. 

De menar att då de bjudits in och blivit involverade i praktiska moment stärktes 

föräldrarollen.  

De kände sig bekräftade som mamma och pappa och påmindes då om att de var barnets 

primära trygghet vilket kändes viktigt.  

 

Författarna till föreliggande studie bedömer att det presenterade resultatet framställer hur 

föräldrar upplevde familjecentrerad omvårdnad på neonatalavdelning, varför studiens syfte 

anses vara besvarat. 

 

Metoddiskussion  

Enligt Trost (2010) är studiens syfte styrande för val av metod. Då syftet var att beskriva 

föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning, valdes en 

kvalitativ design. Henricsson (2012) menar att en kvalitativ studie utgår från att belysa 

människors levda erfarenheter och synsätt inom ett särskilt fenomen, vilket motsvarade 

studiens syfte. Författarna förmodar att om en kvantitativ design använts, hade syftet 

troligtvis inte besvarats med lika målande beskrivningar. Vid en intervjustudie finns 

möjlighet att delges mer levande fakta, där informationen inte består av text utan av 

muntliga beskrivningar, kroppsspråk och gester. 

 

Inklusionskriterier för deltagande informanter var att de skulle vara föräldrar till prematura 

barn vilka vårdats på neonatalavdelning. Författarna valde att begränsa sig till föräldrar 

vars barn har varit inneliggande på neonatalen av prematura skäl och inte på grund av 

sjukdomar hos fullt gångna barn. Anledningen till detta grundade sig i att författarna såg en 

sannolikhet i att resultatet inte skulle bli enhetligt, då upplevelser och erfarenheter 

troligtvis kunde skilja sig åt i de olika grupperna. Ett annat kriterium var att föräldrarna 

skulle vara bosatta i Stockholm, då ett intresse fanns för möte för att kunna ta del av 

informanternas kroppsspråk, gester och mimik. Henricson (2012) menar att detta är 

betydelsefullt i analysprocessen och stärker resultatets trovärdighet. Författarna 

diskuterade om den geografiska aspekten kan ha påverkat resultatet. Då informanterna 

representerade Stockholmsområdet finns en medvetenhet att utfallet kunde sett annorlunda 

ut om den geografiska spridningen varit större. Författarna tror att vården kan se 

annorlunda ut beroende på var i landet vårdtagaren befinner sig. Beslut togs att endast 

inkludera föräldrar vars barn har överlevt. Orsak till detta var att författarna hade en 

hypotes om att dessa föräldrar jämfört med föräldrar som förlorat sina barn, kunde ha olika 

erfarenheter och upplevelser. Författarna såg en risk med att blanda dessa grupper, relaterat 

till att resultatet eventuellt inte skulle bli lika enhetligt.  

 

Undersökningsgruppen bestod av sex mammor och en pappa. Då övervägande del var av 

kvinnligt kön, finns en medvetenhet om att resultatet kunde ha blivit annorlunda om fler 

män deltagit. I efterhand hade det även varit önskvärt att samtliga föräldrar haft sina barn 

både på intensivvårdssal och familjerum. Författarna såg att en viss skillnad i upplevelser 

fanns i de olika miljöerna vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna kunde notera mer 

positiva och varma beskrivningar från föräldrarna av att ha barnen på familjerum jämfört 

med intensivvårdssal. Kvale och Brinkmann (2009) menar att antal intervjuer beror 

undersökningens syfte. De belyser att ett fåtal intervjuer kan försvåra studiens 

generaliserbarhet, medan för många intervjuer kan utgöra en svårighet för djupa 

tolkningar. Trost (2010) redogör för att intervjuernas kvalitét väger tyngre än kvantitet.  
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I enlighet med detta inkluderas sju intervjuer, vilka ansågs vara av god kvalitét för att 

besvara studiens syfte.  

 

För att finna informanter till studien kontaktades ordförande på Svenska 

Prematurförbundet via telefon. Information om studien och dess syfte presenterades och 

bifogades i sin tur vidare till förbundets medlemmar av ordförande.  Intresserade 

medlemmar uppmanades att kontakta författarna vid frågor och ytterligare information. Sju 

informanter som motsvarade inklusionskriterierna valdes ut, därefter beslutades plats och 

tid för intervju. Enligt Trost (2010) är det gynnsamt om informanterna får bestämma var 

intervjun skall äga rum för att öka bekvämligheten i situationen, vilket författarna tog 

hänsyn till. Två intervjuer genomfördes i informanternas hemmiljö med barn närvarande, 

vilket kom att påverka det ljudinspelade materialet. I en av intervjuerna var det emellanåt 

svårt att uppfatta exakta beskrivningar vilket komplicerade transkriberingen och kan i sin 

tur ha påverkat analysen då en ordagrann transkribering försvårades. Dock uppfattades 

oljud tidigt under intervjun, varför beslut togs att även anteckna. Författarna anser inte att 

analysen bör ha påverkats märkbart och intervjun valdes därför att inkluderas i resultatet. 

 

Samtliga intervjuer ljudinspelades efter informanternas godkännande. Ljudinspelning är 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) fördelaktigt, då materialet kan avlyssnas ett flertal 

gånger samt att pauser och känsloyttringar förtydligas. En medvetenhet fanns att 

informanterna kunde känna sig obekväma i att spelas in och därmed ge sparsamma svar, 

dock var detta inget författarna noterade under intervjuerna. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en intervjuguide ger en tydlig struktur och kan 

fungera som stöd under intervjun. Guiden som upprättades, bestod av öppna frågor i avsikt 

att få informativa svar. I slutet av intervjuguiden utformade författarna en fråga där 

informanterna fick möjlighet att ta upp väsentlig fakta som inte tidigare benämnts. 

Författarna fick således fram värdefull information att inkludera i resultatet.  

 

Efter genomförda intervjuer transkriberades allt material tillsammans, detta för att 

författarna ville undvika egna tolkningar och antaganden. En medevetenhet fanns att tiden 

kunde ha utnyttjats mer effektivt om transkriberingarna hade delats upp och utförts på 

varsitt håll. Författarna ansåg dock att en gemensam transkribering skulle frambringa ett 

mer enhetligt resultat, varav effektivisering av tiden negligerades. 

 

Slutsats 

Samtliga föräldrar uttryckte vikten av tillfredställande information under hela vårdtiden. 

När informationen var begriplig och enhetlig ökade känslan av kontroll vilket föräldrarna 

ansåg var viktigt. Vid informationsbrist upplevde de istället maktlöshet samt osäkerhet i 

föräldrarollen. De uttryckte att delaktighet var en grundläggande del inom den 

familjecentrerade omvårdnaden, vilket fick dem att känna sig bekräftade och stärkta i 

föräldrarollen. Föräldrarna beskrev att omvårdnadspersonalen var nyckeln till den 

familjecentrerade omvårdnaden, de uppskattade hur de bjöd in, undervisade, var lyhörda 

och utgjorde ett stöd under hela vårdtiden. Tillfällen då föräldrarna uttryckte ett större 

behov av stöd var vid anknytningsprocessen samt vid påfrestande situationer, exempelvis 

när rädsla fanns att förlora sitt barn. 
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Fortsatta studier 

I föreliggande studie beskrivs upplevelsen av den familjecentrade omvårdnaden på en 

neonatalavdelning, utifrån föräldrar vars barn har överlevt. Intressant vore att undersöka 

om resultatet skulle skilja sig om informanterna istället var föräldrar till barn som inte 

överlevt. Informanterna i studien bestod även av övervägande del mammor, vilket gör att 

ett vidare intresse finns att undersöka om en större grupp pappors upplevelser av 

familjecentrerad omvårdnad är densamma. Ytterligare intresse för fortsatta studier kan vara 

att utföra en observationsstudie. Detta för att se hur omvårdnadspersonalen i praktiken 

arbetar utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt och på vilket sätt föräldrar görs 

delaktiga. 

 

Klinisk relevans 

Studien visar att information rörande barnets hälsa främjade känslan av kontroll och 

trygghet hos föräldrarna. Delaktighet fick föräldrarna att känna sig stärkta i sina 

föräldraroller, då de aktivt fick medverka och påverka beslut rörande barnets vård. 

Dessa faktorer anses inte enbart vara väsentliga inom neonatalvård utan är även applicerbar 

i annan pediatrisk vård, då föräldrar exempelvis har sina barn boende på sjukhus eller har 

regelbunden kontakt med vården.
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BILAGA A 

Informationsblad till Dig som vill delta i vår intervju,  

 

Hej! 

 

Vi har kommit i kontakt med dig genom ordförande XX på Svenska Prematurförbundet 

som så hjärtligt har tagit sig tid att hjälpa oss genom att mejla ut en första förfrågan. 

 

Vi heter Emma Blidberg och Sanna Hamnström och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5 av 6, och vi ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur du som förälder 

upplevde den familjecentrerade omvårdnaden på neonatalavdelning och på vilket sätt du 

gjordes delaktig. Vi är därför intresserade av att få genomföra en intervju med Dig som är 

förälder till ett för tidigt fött barn och få ta del av Dina erfarenheter och tankar. Vi önskar 

att ditt barn har vårdats på neonatalavdelningen inom de senaste 5 åren för att få ett så 

aktuellt resultat som möjligt. 

 

Intervjun planeras ta cirka 30-45 minuter, där vi med din tillåtelse önskar spela in 

intervjun. Detta för att kunna lyssna igenom intervjun och sedan skriva över den insamlade 

informationen ordagrant på papper och därefter använda som en del av resultatet i vår 

studie. Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och kasseras efter klart och 

godkänt arbete. Dina personliga uppgifter kommer inte att kunna avslöjas i det färdiga 

arbetet. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan närhelst under studiens gång välja att 

dra dig ur om så önskas. 

 

Problemområdet beskrivs kortfattat  

Familjecentrerad vård är relativt nytt inom neonatalvården och fick sin huvudsakliga 

genomslagskraft så sent som under 2000-talet. Grundkomponenterna i familjecentrerad 

vård på en neonatalavdelning utgår från att se hela familjen som en helhet. Föräldrarna har 

en viktig roll i barnets vård, de har en rättighet att få adekvat information, stöd och 

uppmuntran till delaktighet. Den utvecklingsstödjande vårdmodellen NIDCAP (Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program) är något som tillämpas inom 

neonatalvården och innebär att vård och miljö anpassas utefter det prematura barnets 

mognad. Känguruvård, är även det en metod som förekommer på neonatalavdelning, vilket 

innebär en direkt hudkontakt mellan barnet och föräldern. Metoden är gynnsam för att 

stödja tidig anknytning och stärka föräldrarna i sina nyblivna roller. 

 

Då familjecentrerad vård ses som en central punkt inom neonatalvården, är vi som 

blivande sjuksköterskor nyfikna och vill ta del av dina upplevelser och erfarenheter om hur 

detta tillämpas i praktiken. Vi är intresserade av hur just Du som förälder har upplevt 

familjecentrerad omvårdnad och delaktighet, vad är dina tankar och åsikter?  

 

Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars upplevelse av familjecentrerad 

omvårdnad på en neonatalavdelning, i samband med vård av deras för tidigt födda barn. 
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Det självständiga arbetets design och metod   

Vi tillämpar i vår studie en kvalitativ metod där vi ska intervjua 6-8 föräldrar som har 

erfarenhet av att ha haft ett för tidigt fött barn som vårdats på neonatalavdelning. Vi 

använder oss av en halvstrukturerad intervjuguide som stöd under intervjun. Intervjuerna 

kommer sedan att transkriberas och analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som 

resultatet sedan kommer att grunda sig på. 

 

Om intresse från din sida finns att få ta del av det färdiga arbetet kommer vi givetvis att 

skicka detta till dig via mejl! Vid eventuella frågor får Du gärna kontakta oss!  

  

Vi ser fram emot möte och är tacksamma över att just Du vill dela med dig av din 

berättelse! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Blidberg   Sanna Hamnström 

Telefon:     Telefon:  

E-mail:     E-mail:  

 

 

Handledare: 

Britten Jansson 

Telefon:  

E-mail: 
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BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

 

Övergripande frågor 

 

 Frågor om föräldern: Ålder, kön, civilstatus/familj m.m. 

 Frågor om barnet: Kön, födelseår, vilken graviditetsvecka är barnet född i, 

eventuella sjukdomar och komplikationer efter födseln, hur mår barnet idag? 

 

Om vårdtiden på neonatalavdelningen 

 

 Vad var orsaken till att er dotter/son var tvungen att förlösas för tidigt? 

 Var ni beredda på en för tidig födsel och en kommande framtid på 

neonatalavdelning? 

 Hur länge vistades ni där? 

 Kan du berätta hur det kändes första gången när du såg ditt barn? 

- Beskriv tankar, känslor och reaktioner. 

 Vilka familjemedlemmar/anhöriga vistades på avdelningen? 

- Bodde någon  på avdelningen, i så fall vem? Vilka var involverade i barnets vård? 

 Vill du berätta hur en "typisk" dag kunde se ut för dig/er under tiden på 

avdelningen? 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

 

 Hur upplevde ni bemötandet av vårdpersonalen? 

 Hur såg Informationen/undervisningen ut av vårdpersonalen? 

 Hur upplevde du stödet på avdelningen? (eventuell kuratorskontakt, 

kontaktperson?) 

 Vilka möjligheter fanns det för dig/er att samtala med andra föräldrar på 

avdelningen? Positiva och negativa tankar kring detta? 

 Vilken typ av information är viktig för dig som förälder att få upplever du?  

 Kan du berätta hur du/ni gjordes delaktiga i ditt barns vård på avdelningen? 

(matning, läkemedel, blöjbyte osv.) 

 Upplevde du olikheter i delaktigheten mellan dig som mamma (eller pappa) jämfört 

med pappa?  

- Om ja, på vilket sätt? 

 Lät vårdpersonalen er ta lika mycket plats/vara lika delaktiga?  

- Om ja, på vilket sätt? 

 Upplevde du att din relation och anknytning till ditt barn påverkades då första tiden 

tillsammans spenderades på sjukhus? 

- Om ja, i så fall hur? 

 Hud mot hud kontakt mellan barn och förälder (kängurumetod) är väl tillämpad 

inom neonatalvård. Vad har du för erfarenheter och tankar om detta, positivt och 

negativt? 

 Hur gick känslor/tankar under tiden på avdelningen? Utvecklades/förändrades 

dem? 

 Hur kändes det att lämna neonatalavdelningen? 
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 Om du skulle få sammanfatta din tid på neonatalavdelningen med några få 

meningar, hur skulle du uttrycka dig då? 

 

 

Har du något du vill tillägga eller tycker är viktigt att belysa i denna studie? 

Tack för att du ställde upp och medverkade i vårt arbete! 


