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Vanligtvis vistas barnet på en neonatalavdelning i en tekniskt avancerad 
miljö under lång tid. Detta innebär att det prematura barnet separeras från 
sina föräldrar och därmed hindras anknytningsprocessen mellan dem och 
barnet. Anknytning är en förutsättning för barnets utveckling och främjas 
genom föräldramedverkan. Syftet med studien var att beskriva 
sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar föräldrars möjlighet 
till delaktighet i omhändertagandet av sitt barn på neonatalavdelningen. 
Metoden som användes var den kvalitativa med tematiserade intervjuer. 
Resultatet visar att föräldrarnas möjlighet till delaktighet i vården av sitt 
barn påverkas av faktorer såsom föräldrarnas förutsättningar, 
sjuksköterskans förutsättningar och förhållningssätt, utbildning och 
handledning av föräldrarna samt sjuksköterskans fortbildning.  
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Introduktion 
 

 

Idag integreras föräldrar i vården av sitt barn och tillåts ta en aktiv del i planeringen. Att 

föräldrar finns med i vården kring sitt barn har dock inte alltid varit en självklarhet. Fram till 

1960-talet uteslöts föräldrarna från sitt barns sjukhusvistelse, där infektionsrisken angavs vara 

den främsta orsaken. Forskning som bedrevs under 1900-talets senare del gav vetenskaplig 

grund för föräldrarnas betydelse i vården, då vikten av att även barnens emotionella behov 

måste tillgodoses lyftes fram.  Det faktum att denna forskning i tid sammanföll med att 

kunskapen om hur infektioner sprids ökade, innebar att attityderna till föräldrar på sjukhus 

förändrades (Alsop-Shields, Mohay, 2001). 

 

Inte förrän på 1970-talet i Sverige var föräldrar tillåtna på neonatalavdelningens 

intensivvårdsdel. Föräldrarna hade tidigare ofta varken matat, vårdat eller hållit i sitt barn när 

det skrevs hem från sjukhuset. Barnomsorgsgruppen anger i sitt betänkande SOU 1975:87 att 

sjukhuset bör ge föräldrar möjlighet att dels vistas hos sitt barn i så stor utsträckning 

föräldrarna kan, dels aktivt delta i vården av sitt barn på sjukhus samt att avdelningens 

personal ska föra en dialog med föräldrarna angående barnets vård och behandling. Sedan 

dess har en övergång till ökat föräldradeltagande skett. Idag kan föräldrarna besöka barnet när 

de vill och de uppmuntras att vara med sitt barn så mycket som möjligt. Ofta tar föräldrarna 

del av vården från första dagen (Stjernqvist, 1994). Hedberg Nyqvist och Barkman Hellquist 

(1991) beskriver hur man i västvärlden av tradition vårdar för tidigt födda i kuvös. Vanligtvis 

vistas barnet i en tekniskt avancerad miljö under lång tid. Detta innebär att det prematura 

barnet separeras från sina föräldrar och därmed går interaktionen mellan dem och barnet 

förlorad. En studie gjord av Klaus och Kennel (1982) visar entydigt att kontakt är bättre än 

separation för barnets utveckling. Därför är det relevant att belysa sjuksköterskans upplevelser 

av föräldrars möjlighet till delaktighet i omhändertagandet av sitt barn på 

neonatalavdelningen. 
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Bakgrund 
 

John Bowlbys teori om anknytning talar för vikten av en tidig och i möjligaste mån ohindrad 

kontakt mellan föräldrar och barn, då möjligheten att knyta an till en föräldragestalt redan i 

spädbarnsåldern är nödvändig för barnets utveckling. Anknytning, eller attachment, beskrivs 

av Bowlby som en ömsesidig process där förälder och barn lägger grunden till sin fortsatta 

relation. Erbjuder föräldern en trygg bas etableras en trygg anknytning, som kommer att ha 

stor betydelse för hur barnet etablerar kontakter senare i livet (Bowlby, 1994). Säker 

anknytning i tidiga relationer tros ha positiv influens på självkänsla, motståndskraft och 

självständighet (Bretherton, Waters, 1985), lägre risk för psykisk ohälsa (Lewis, Feiring, 

McGuffog, Jaskir, 1984) och beteendeproblematik (Shaw, Vondra, 1995). 

Anknytningsprocessen börjar redan under den senare delen av graviditeten. Bandet till barnet 

växer sig starkare då mamman kan följa barnets rörelser och dess rytm. När ett barn föds för 

tidigt går föräldrarna miste om dessa tidiga upplevelser av barnet, och föräldrarna upplever 

det för tidigt födda barnet som mindre bekant, än de skulle ha gjort om mamman gått tiden ut 

(Hwang, 1994). 

 

Katie Eriksson talar i sin omvårdnadsteori bland annat om vikten av relationen med andra 

människor för en människas utveckling (Eriksson, 1987). Eriksson menar vidare att det är i 

relation med, förutom Gud, även med andra människor som hennes existens skapas. Erikssons 

människosyn är nära sammankopplad till förhållandet mellan individen och ”den andra”. 

Eriksson talar om ”den abstrakta andra” som är Gud, men även om vikten av en relation med 

”den konkreta andra”, såsom anhöriga och vänner. I teorin knyts begreppet hälsa nära till 

människosynen; att ha hälsa innebär enligt teorin att vara ”hel och integrerad”, vilket innebär 

ett välbefinnande som innefattar både kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande. En 

förutsättning för att uppnå själslig och kroppslig hälsa är att människan ingår i ett 

sammanhang med sina ”konkreta andra”, medan förhållandet till Gud innebär att människan 

kan uppnå andlig hälsa. Relationen med ”konkreta andra” karaktäriseras av den naturliga vård 

som ingår i det mänskliga beteendet. Eriksson menar att vi alla är naturliga vårdare, att 

vårdandet är ett ursprungligt, mänskligt beteende som aktiveras i en omsorgsbefrämjande 

miljö. Vårdandet omfattar tre olika delar: ansa, leka och lära, där ansningen enligt Eriksson är 

den mest grundläggande formen av vårdande och kännetecknas av värme, närhet och beröring 

(a.a.). 
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I Sverige föds varje år ca 90 000 barn (Socialstyrelsen, 2002) och cirka 4,5 procent av dessa 

är prematura. Världshälsoorganisationen definierar en prematur födsel med att födas före 37: 

e graviditetsveckan (Stjernqvist, 1999) eller att ha en födelsevikt under 2500 gram 

(Socialstyrelsen, 2002). Den för tidiga förlossningen kommer ofta oväntat och är för många 

föräldrar en dramatisk upplevelse. För föräldrarna innebär födseln av ett barn en stor 

omställning och påfrestningen blir särskilt stor när ett barn är född mycket prematurt. En för 

tidig förlossning kan medföra en krisreaktion hos föräldrarna, där krisen kan ge symptom som  

oro, ångest och overklighetskänslor (Gorski, 1984). Enligt Erlandsson och Stjernqvist (1994) 

följer reaktionen av att föräldrarna inte hunnit förbereda sig psykologiskt för barnets tidiga 

ankomst och en stark oro för hur det ska gå för barnet. Denna krisreaktion kan hindra 

anknytningsprocessen mellan föräldrar och barn. I vanliga fall får föräldrarna se sitt barn 

direkt efter förlossningen. Att hålla sitt barn och att få se det ger ofta föräldrarna en känsla av 

lugn, då de kan se att barnet är friskt. Ett problem är att mammor till prematura barn ofta blir 

förlösta med kejsarsnitt under full narkos, vilket kan ge mamman en känsla av overklighet 

och avståndstagande gentemot barnet. När de sedan kommer till neonatalavdelningen är det 

svårt för föräldrarna att få vara ifred med sitt barn, eftersom det finns många platser på varje 

sal och föräldrarna får samsas om utrymmet med personal och andra föräldrar (a.a.).  

 

I en tidigare gjord litteraturstudie (Bäckbro, Landqvist, 2002) framkom att föräldrar till 

prematura barn upplevde separationen från sina barn som mycket påfrestande och de ansåg 

den vara en möjlig anledning till oförmåga att knyta an till barnet. En viktig fråga som 

framkom som en förutsättning för att främja kontakten och därmed anknytningen mellan 

föräldrar och barn, är möjligheten till delaktighet i vården av sitt prematura barn på 

neonatalavdelningen. Det är viktigt att föräldrarna får ta del av ansvaret för barnets fysiska 

omhändertagande för att förhindra att negativa känslor verkar hindrande för kontakten. För att 

uppnå detta krävs att föräldrar och vårdpersonal samarbetar i vårdandet och att sjuksköterskan 

tar ett steg åt sidan och agerar mer stöttande och instruerande om hur föräldrarna kan sköta 

sitt barn. Känslan av att det går fortare av att göra arbetat själv, kan måhända grunda sig i 

känslan av att det inte finns tid nog till att ha tålamod med föräldrarnas till en början trevande 

sätt att ta del av vården av sitt barn. Det blir då motiverat att ställa sig frågan om tidsbrist kan 

verka hindrande. Resultatet indikerar även att den fysiska miljön på neonatalavdelningen 

behöver förändras för att gagna avskildhet, då resultatet visar att ett problem är att föräldrarna 

får liten möjlighet att vara i fred med sitt barn (a.a.). 
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Studien (Bäckbro, Landqvist, 2002) visade även att föräldrarna oroar sig mycket över sitt 

barns överlevnadschanser, sitt barns utseende samt alla undersökningar barnet var tvunget att 

genomlida. Känslan av oro och stress hos föräldrarna var i början så stor att föräldrarollen 

ibland blev dem övermäktiga. För att komma tillrätta med denna oro och oklara 

rollförväntningarna kan man som sjuksköterska bemöta detta genom att utveckla fler 

strategier för att hitta rätt nivåer att möta familjernas känslomässiga behov på, genom att till 

exempel undervisa föräldrarna i hur de kan hantera stress. Föräldrarna framhävde själva 

sjuksköterskans stöd som en förutsättning för att klara föräldrarollen. Ett psykologiskt 

omhändertagande av föräldrarna gagnar därmed indirekt det prematura barnet då en god 

anknytning är av vikt för barnets fortsatta mentala utveckling. Enligt Socialstyrelsens 

allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17), är det 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar att skapa en hälsobefrämjande miljö. Förutom den 

medicinska vården har sjuksköterskan på neonatalavdelningen även ett ansvar för ett 

psykologiskt omhändertagande om föräldrarna och det prematura barnet, vilket innefattar att 

skapa förutsättningar för en positiv anknytning mellan föräldrar och barn (Stjernqvist, 1999). 

Ett förslag till att sjuksköterskorna ska bli mer trygga i denna stödjande roll, är att de på sin 

arbetsplats erbjuds utbildning i föräldrastöd. Därutöver kan sjuksköterskorna, för att orka med 

sin stödjande roll, erbjudas omvårdnadshandledning som ett sätt att få möjlighet att ventilera 

egna tankar och få feed-back på sitt agerande (Bäckbro, Landqvist, 2002). I Socialstyrelsens 

allmänna råd, Kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska (SOSFS 

1995:15), beskriver ett avsnitt att möjligheter till ett kompetensinriktat lärande i arbetet 

behöver beaktas i organisationen på varje arbetsplats. För att erfarenheterna från det dagliga 

arbetet skall kunna fördjupas krävs att sjuksköterskan/barnmorskan får tid och möjligheter till 

reflektion – dvs. att tillsammans med kolleger och andra yrkesgrupper bearbeta olika problem 

– och att hon stimuleras att ta del av och engagera sig i forsknings- och utvecklingsarbete 

inom sitt område. Det kompetensinriktade lärandet behöver stödjas genom planerad 

utbildning. 

 

Den avdelning som studien genomförts på består av basal neonatalvård, intensivvård samt 

vård av hjärtsjuka barn. Föräldrarna kan i viss mån erbjudas att bo själva med sitt barn i ett av 

avdelningens samvårdsrum. I de vanliga vårdrummen samsas flera barn med sina föräldrar 

om utrymmet.  Ofta avslutas vårdperioden med hemsjukvård, där avdelningens personal står 

för hembesöken, samt uppföljning i öppen vård. 
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Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar 

föräldrars möjlighet till delaktighet i omhändertagandet av sitt barn på neonatalavdelningen. 

 

 

 

Metod  
 

 

Den metod som valts för att besvara syftet är den kvalitativa, med tematiserade intervjuer. 

Den kvalitativa metoden valdes då en tidigare genomförd litteraturstudie endast gav en ytlig 

översikt över intresseområdet. Kvalitativa intervjuer är enligt Holme och Solvang (1997) ett 

verktyg som lämpar sig väl för att nå en djupare förståelse, då intervjuerna innebär att riklig 

information inhämtas från få undersökningsenheter. Intervjuerna är så kallade 

respondentintervjuer, då de personer som intervjuas själva är delaktiga i den företeelse som 

studeras (a.a). Därmed benämns intervjupersonerna respondenter i resultatet.  

 

 

Urval 
 

Åtta sjuksköterskor på en neonatalavdelning i södra Sverige. Alla respondenter har arbetat 

minst 1 år på avdelningen. Val av plats för genomförande av studien grundar sig på att denna 

neonatalavdelningen är en bred avdelning som inkluderar intensivvård. 

 

 

Instrument 
 

En intervjuguide (bilaga 1) med ett fåtal teman baserade på resultatet av tidigare genomförd 

litteraturstudie användes. Sjuksköterskors upplevelser av: avdelningens fysiska miljö, 

sjuksköterskeroll, föräldraroll, utbildning av och stöd till föräldrar, utbildning av och stöd till 

sjuksköterskor. 
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Genomförande 
 

Projektplanen presenterades på ett sjuksköterskemöte på neonatalavdelningen, där även ett 

informationsblad (bilaga 2) delades ut. Intresseanmälan togs upp på plats. För att besvara vårt 

syfte genomfördes åtta semistrukturerad intervjuer med sjuksköterskor som arbetar inom 

neonatalvård. Intervjuerna skedde med hjälp av en intervjuguide i ett ostört rum på 

avdelningen med båda författarna närvarande. Intervjuerna bandades och tidsramen för varje 

intervju var 20-55 minuter. Samtal som ägde rum efter att bandspelaren stängdes av har ej 

inkluderats i studien. 

 

 

Analys/Bearbetning 
 

En kvalitativ forskningsansats med innehållsanalys som analysmetod har valts för denna 

studie. Målet med innehållsanalys är att ge kunskap och förståelse för fenomenet som studeras 

(Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Den analys som gjordes av materialet utgår från Burnard`s (1991) 14 analyssteg. Arbetet 

påbörjades med att alla intervjuerna skrevs ut ordagrant. Utskrifterna lästes igenom ett flertal 

gånger och allmänna teman som motsvarade syftet gjordes i marginalen. Utskrifterna lästes 

sedan igenom igen och en lista med koder sammanställdes, som tog upp alla delar av 

intervjuerna. Dessa koder reducerades sedan i antal, genom att små, liknande koder fördes 

samman till större preliminära kategorier. När de slutliga kategorierna fastställs kontrollästes 

utskriftsmaterialet parallellt med listan över koderna för att kontrollera att det stämde, 

eventuella ändringar gjordes. Resultatet redovisades genom att beskriva varje kategori i 

löpande text, där exempel gjordes med direktcitat från intervjuerna. Slutligen kopplades 

resultatet av sammanställningen till litteraturen i bakgrunden i en resultatdiskussion. 
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Etisk avvägning 
 

Skriftligt tillstånd för denna studie inhämtades från Forskningsetikkommittén vid Lunds 

Universitet samt från divisionschefen för den avdelning där studien genomfördes. 

 

Valet att undersöka förhållandet på en neonatalavdelning kan ge svårigheter i att säkerställa 

respondenternas konfidentialitet. Därför har en homogen grupp, bestående av åtta 

sjuksköterskor. Detta minskar risken att avdelningskollegor i den färdiga uppsatsen ska kunna 

härleda svar till en viss person. Stor försiktighet kommer att tillämpas vid användning av citat. 

Direkta dialektala skiftningar i språket skrivs ej ut i citat, då detta ger en ökad risk för att 

anonymiteten hotas. 

 

Respondenterna informerades både muntligen och skriftligen om studiens syfte, hur intervjun 

skulle gå till samt att bandspelare användes. Det poängterades att respondenterna när de ville 

fick avbryta sitt medverkande eller neka till att svara på vissa frågor utan att behöva motivera 

varför, att den intervjuande har tystnadsplikt samt att resultatet kommer att redovisas med stor 

åtanke på respondenternas konfidentialitet. Dessutom delgavs information om att all data 

avidentifieras och kodas, och att materialet förvaras så att inga obehöriga har tillgång till 

denna och kommer att förstöras efter studiens färdigställande. 

 

 

 

Resultat 
 

 

Resultatet kommer att redovisas under de fyra kategorierna föräldrarnas förutsättningar, 

sjuksköterskans förutsättningar och förhållningssätt, utbildning och handledning av 

föräldrarna samt sjuksköterskan fortbildning. Under varje kategori redovisas ett antal 

underkategorier som sammanfaller med de teman som utkristalliserades vid analysarbetet av 

det utskrivna intervjumaterialet. 
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Föräldrarnas förutsättningar 
 

Denna kategori återger respondenternas uppfattning om hur föräldrarna upplever sina 

möjligheter att delta i omhändertagandet av sitt barn. De underrubriker som utkristalliserats är 

psykiskt oförberedd, att närma sig sitt barn, att känna sig som förälder samt att ta över 

ansvaret. 

 

 

Psykiskt oförberedd  

 

Det upplevdes av ett fåtal av respondenterna att föräldrarna inte har hunnit lika långt i sina 

förberedelser när ett barn föds prematurt som vid ett fullgånget barn eftersom graviditeten har 

avbrutits. Mamman och pappan har inte haft samma förutsättningar att ställa in sig fysiskt och 

psykiskt på att bli förälder, vilket kan leda till osäkerhet.  

 
… jag tror att man har något slags försvar i sig, psykologiskt, att man stoppar liksom 
känslorna, att man inte vågar ta till sig barnet förrän man vet att… det kommer gå vägen 
och så. Sedan är det många som är chockade. Barn som föds som prematura det är ju ofta 
föräldrar som inte… inte kommit så långt i sin graviditet att dom är… liksom helt inne i att 
bli föräldrar.  

 

Flertalet respondenter diskuterade att föräldrarna ofta uttrycker rädsla över att inte veta hur 

det kommer att gå med deras barn. Denna känsla kan göra att de distanserar sig och inte vågar 

knyta an emotionellt till sitt barn innan de vet om barnet kommer att överleva. 

 
Ja, det kan nog vara så att man vill, som föräldrarna säger ”Jag vill inte fästa mig vid barnet 
som jag kanske inte får behålla”. 

 

 

Att närma sig sitt barn 

 

Hur mammorna och papporna närmar sig sitt barn beror naturligtvis mycket på individen. 

Vissa män drar sig undan lite till förmån för mamman medan andra ”skulle amma om det bara 

gick”.  Något som hälften av respondenterna nämnde var dock att de upplever det som att 

pappan har en chans att vara mer delaktig i vården av sitt barn på neonatalavdelningen, än vid 

ett fullgånget, friskt barn. En anledning för detta är pappans möjlighet att, med hjälp av 

tillfällig föräldrapenning, vara på avdelningen den första tiden. Därigenom finns det en chans 
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för pappan att delta i det vardagliga arbetet med sitt barn och en möjlighet för mamman och 

pappan att dela ansvaret. Ett exempel på detta är att mamman kan gå och lägga sig tidigt en 

kväll och sova ut, medan pappan tar hand om kvällens matningar via nappflaska eller den 

sond som prematura barn ofta har. 

 
De behöver inte vara stora starka karlar, här kan man få lov och sitta och mysa och till och 
med gråta lite och så även om man är man. 

 

Hälften av respondenterna uppgav att papporna ofta är intresserade av den tekniska 

apparaturen runt barnet. Detta såg respondenterna som ett sätt för dem att möta någonting 

som de inte kan hantera genom att fokusera på någonting de känner till.  

 
Ja det gör det ju, framförallt i början så är de ju väldigt fokuserade på apparaterna, 
framförallt papporna… jo men så är det. Mammorna kan man ofta få mer att de liksom 
tittar på barnet i första hand medan papporna fokuserar sig ofta vid övervakningsapparaten 
för att det blir mer konkret… att ta till sig… än det här lilla barnet som ligger där som man 
inte kan göra så mycket med just då kanske… 
 

 

 

Att känna sig som förälder 

 

Samtliga respondenter nämnde att medicinska skäl i början kan göra att föräldrarna inte kan 

delta i vården av sitt barn. Utifrån detta har föräldrarna ofta svårt att identifiera sig med sin 

föräldraroll, i och med att personalen tar över en stor del av vården av barnet.  

 
Sedan är det väl det, svårt att komma till för det är vi som tar hand om barnet, vi som… gör 
det mesta med barnet och så. Det är nog svårt och känna sig som förälder. 

 

Föräldrarna upplevs ändå ha förståelse för att de inte kan göra så mycket i och med att barnets 

medicinska behov måste tillgodoses. 

 
Alltså det viktigaste för dom, för föräldrarna här det är att deras barn mår så bra som 
möjligt och har… får så bra vård som möjligt, och då, då ser dom ju att dom är ju inte 
kapabla att ta hand om ett barn i intensivvård. Då håller dom sig naturligtvis och bara vill 
att vi ska vara där och göra så mycket som möjligt, det är ju helt självklart. 

 

Dessutom ligger barnet ofta i kuvös, denna skiljevägg är ett hinder för föräldrarna att direkt 

komma nära och ta på sitt barn. Hälften av respondenterna uppgav att föräldrarna ofta 
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uttrycker att detta är jobbigt och brukar uppleva det som att de inte kan knyta an förrän de får 

ta ut och hålla sitt barn intill sig. 

 
Det är ju så att de har svårt att till sig barnet i början men just det här också första gången 
de får ut barnet tror jag också framförallt mamman känner att ”Åh nu har jag min bebis 
här”  

 

Efter de första svåra dagarna är det sedan föräldrarnas tur att hjälpa till mer och mer 

allteftersom barnet blir starkare. Det är individuellt hur tidigt de kan börja och hur snabbt 

detta går, beroende på bland annat barnets ålder och hälsotillstånd samt föräldrarnas tidigare 

erfarenheter och psykiska beredskap. Det kan variera mycket mellan barn på samma sal, där 

det ena föräldraparet nästan fullt ut tar hand om sitt barn medan föräldrarna till barnet i 

sängen bredvid inte kan medverka så mycket.  

 

 

Att ta över ansvaret 

 

När det gäller att ta över ansvaret för sitt barn så nämner samtliga respondenterna 

samvårdsrummen på avdelningen som ett tillfälle för föräldrarna att i slutskedet av vårdtiden 

kunna knyta an till sitt barn. Samvården ger föräldrarna en chans att tillbringa mer tid med sitt 

barn och ta hand om det själv med personalen i bakgrunden. Respondenternas erfarenhet är att 

föräldrarna kommenterar samvårdsrummen positivt, och det är ofta långa köer och en lång 

väntetid för att få ett rum. Hemsjukvården är att gå ett steg längre, att kunna vara hemma sista 

tiden med stöd av det hemvårdsteam som finns. Det nämns att vissa av föräldrarna uttrycker 

oro av tanken på att gå hem och inte ha det ständiga stöd som finns på avdelningen, men de 

flesta ändrar sig och är nöjda när de har provat på det. Att vara hemma med sitt barn innebär 

att föräldrarna måste lita mer till sig själva och känslan av att de har fullt ansvar över sitt barn 

infinner sig. Ett fåtal av respondenterna uttrycker att hemvården är något som kan utnyttjas 

mer än det redan görs, men att det ska ske frivilligt utifrån familjernas förutsättningar. 

 
Jag tror ändå att det är störande och att när dom kommer hem så känner dom skillnaden att 
nu har dom barnen för sig själva, dom får liksom själva bestämma och ta beslut utan att 
liksom fråga nån personal eller se hur nån annan beter sig eller lyssna på några andra 
föräldrar vad dom har gått igenom. 
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Sjuksköterskans förutsättningar och förhållningssätt 
 

I intervjuerna diskuterar respondenterna sina upplevelser av hur olika förutsättningar samt om 

hur deras eget förhållningssättet påverkar föräldrarnas möjlighet till delaktighet i 

omvårdnaden av sitt barn på avdelningen. Underkategorierna beskrivs nedan under rubrikerna 

tillgång till tid, fysiska miljön samt uppmuntra föräldramedverkan. 

 

 

Tillgång till tid 

 

Flertalet respondenter upplevde att bristen på tid kan verka hindrande för föräldrarnas 

möjlighet att delta i vården av sitt barn. När det är mycket kring barnet får föräldrarna stå 

tillbaka, särskilt i den akuta situationen i början innan barnets tillstånd stabiliserats. Även det 

faktum att alla tjänster för sjuksköterskor inte är tillsatta medverkar till att tiden inte alltid 

upplevs räcka till.  Sjuksköterskorna beskriver hur det händer att de går in och gör något som 

har med barnets skötsel att göra som de skulle ha låtit föräldrarna göra i ett läge där 

tillräckligt med tid fanns. Ofta är det de osäkra föräldrarna som kommer i kläm, när den extra 

tid som behövs för att ge dem stöd inte är tillräcklig.  

 
Dom kan ju komma lite i skymundan i början, alltså… det är ju inte alltid man hinner, fast 
man försöker ju alltid och ha dom, alltså… men om dom är riktigt dåliga så kan det ju vara 
lite svårt att hinna med kanske, och sätta sig ner och prata hur mycket som helst och… för 
det behöver dom ju verkligen… 

 

Samtidigt poängteras det att tidsbristen inte är något stort problem, då sjuksköterskorna 

försöker lösa det inom personalgruppen utifrån hur situationen ser ut genom att serva 

varandra och pussla med tiden. På så sätt upplever respondenterna att de oftast lyckas få 

arbetet att gå ihop utan att föräldrarnas möjlighet att få ta plats kring sitt barn går förlorad i 

alltför stor utsträckning.  

 
Så att jag menar att det går alltid att lösa, så att det… och jag tror aldrig att man kan nå det 
målet att man alltid är bemannade så att man kan göra alla dom här sakerna för att… alltså 
vi har inte råd till det, rent ekonomiskt så är det inte möjligt va, utan …då får man ju 
naturligtvis om man är öppen för det ta alla möjligheter och chanser som finns att göra 
detta, och annars så får man då rucka lite ”Äh vi gör det i eftermiddag i stället”, ”Vi gör det 
i morgon i stället”. 
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Fysiska miljön 

 

I intervjuerna tar samtliga respondenter upp aspekter på hur den fysiska miljön skulle kunna 

förändras för att ge mer plats kring barnen och därmed gagna föräldramedverkan. Som 

situationen beskrivs nu får föräldrarna inte alltid plats i arbetet kring barnet. Det faktum att 

miljön kan upplevas som trång och stökigt, gör att sjuksköterskorna ibland väljer att inte ta ut 

barnet från kuvösen till föräldrarna.  

 
… det som inverkar på ett negativt sätt är väl när vi har mycket barn och det blir trångt på 
salarna och dom ofta inte riktigt får plats kring barnen och man ska ta ut dom… barnen till 
föräldrarna och det blir stökigt kring barnen… att man kanske i så fall ibland undviker att ta 
ut dem för att man känner att barnen inte klarar av det.  

 

Respondenterna framhåller också kuvösen som ett direkt hinder föräldramedverkan, då 

sjuksköterskorna inte kan erbjuda föräldrarna att få ut barnet till sig, så länge barnets fysiska 

tillstånd inte är tillräckligt stabilt. Efter exempelvis ett kejsarsnitt kommer barnet snabbt till 

avdelningen, men det kan ta några dagar innan barnet är så medicinskt stabilt att det kan 

komma ut till sin familj.  

 
…vissa mammor traskar ju in redan när dom här små bebisarna har pluppat ut, det beror ju 
lite vad man har haft… om dom varit sövda när dom kommer till avdelningen, men ofta 
följer ju pappan med direkt, i så fall, att man tar med pappan, så att dom hittar hit och vi… 
så kommer dom ju ofta in när mamma blir väckt, när hon har vaknat så… det är ju lite 
skillnad på dom små, det är lite svårt att ta ut dom just då… det tar ju några dagar beroende 
på… sedan hur dom mår innan dom får komma ut till famnen. 

 

Respondenterna gav uttryck för hur föräldrarna i vissa fall där tekniska apparatur omger 

barnet kan uppleva detta som skrämmande och att denna kan ha en distraherande inverkan på 

föräldrarnas förmåga att se sitt barn bortom all teknik. Flertalet av sjuksköterskorna påpekar i 

samband med detta vikten av att försöka avdramatiserar apparaturen samt ljudet den ger ifrån 

sig så att föräldrarna ska se barnet.  

 
…då tycker jag att man som sjuksköterska ska försöka att få dom att fokusera på barnet och 
inte bry sig så mycket om pling och så vidare…  
 

Flertalet respondenter anförde att då de har ett ofrånkomligt medicinskt och tekniskt ansvar 

vilande på sig, där barnets tillstånd styr, spelar personalen en dominerande roll i vården kring 

barnet inledningsvis i det akuta skedet.  
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Här kommer ju alla barn in i ett akut skede med ett akut vårdbehov och i den initiala delen 
så kanske det vårdbehovet är ganska stort rent medicinskt och tekniskt och då blir det att vi 
tar över en del, eller merparten av barnets vård… 

 

 

Uppmuntra föräldramedverkan 

 

Flertalet av respondenterna framhåller en inställning om att det var viktigt att de som 

sjuksköterskor i sitt arbete på neonatalavdelningen ska utgå ifrån att ge föräldrarna en central 

plats kring barnet. Sjuksköterskorna uppger att de prioriterar att det är föräldrarnas barn och 

att det är föräldrarna som i första hand som ska ta hand om sitt barn så långt det är möjligt. 

Detta lyfts fram som en gemensam policy som genomsyrar arbetet med föräldrarna. För att 

göra föräldrarna delaktiga i vården beskrivs hur föräldrarna uppmuntras att exempelvis fatta 

egna beslut rörande sitt barn i den mån det är möjligt. Respondenterna framhåller att de för 

föräldrarna poängterar att det är föräldrarna som är de viktiga för barnet. 

 
Så det är ett förlopp som vi… måste hela tiden jobba med så att säga… och där vi också  
måste vara medvetna själva om att vi verkligen ser till att föräldern blir den som blir 
ansvarig för barnet och att barnet inte är vårt och inte tillhör sjukhuset… 

 
Och jag tror att om vi istället skulle fråga vad föräldrarna tror själv, vad tror du, hur vill du 
göra? Och det beror ju inte på mig, jag menar mig kan det ju kvitta om barnet äter nu eller 
sen va. Utan det är ju liksom, det viktiga är ju vad föräldrarna vill. Det tror jag att vi kan 
göra mer än vad vi gör nu. Att ta reda på vad dom vill, hur dom vill ha det. 

 

Respondenterna uppger att de ser det som sin uppgift att vägleda och uppmuntra föräldrar till 

att ta en aktiv del i vården av sitt barn. En del föräldrar är till en början osäkra och ibland även 

chockade av att befinna sig i en situation som föräldrar till ett prematurt barn. Respondenterna 

uttrycker hur de uppmuntrar föräldrarna att delta i den mån föräldrarna själva upplever att de 

vill och klarar av, och att föräldramedverkan sedan ökar successivt allt eftersom föräldrarna 

känner att de kan och vågar med målet att föräldern ska bli den primära vårdgivaren och bli 

trygg i sin roll som förälder. 

 
Och sen sker det ju en förändring successivt så barnet tillfrisknar och blir stabilt och 
kapabelt så ska ju föräldrarna mer och mer medverka aktivt i vården och målet är ju att dom 
till slut ska ta över vården av barnet.  

 
Så det gäller ju hela tiden att stödja föräldrarna i den rollen att bli förälder, och att våga ta 
över ansvaret och känna sig lugn och trygg och åka hem med detta barn som har varit 
fruktansvärt sjukt från början.  
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För att kontakten mellan föräldrarna och barnet inte ska gå förlorad i de fall föräldrarna p.g.a. 

oro och ovisshet för om barnet ska överleva eller inte avskärmar sig från barnet, påpekar 

respondenter att det är av särskild vikt att föräldrarna visas vägen fram till sitt barn och att 

sjuksköterskorna understryker för föräldrarna hur väsentlig föräldrarnas närvaro är för barnet. 

 
Men då är det ju viktigt att öppna kuvösluckorna, dom små, och ta in föräldrarnas händer i 
från början och säga känn på honom och håll om huvudet, och om barnet är oroligt visa hur 
man ska hålla barnet och få föräldrarna att känna att han blir faktiskt lugn när jag står och 
håller om honom och påpeka hur viktigt det är att barnet dom känner igen föräldrarnas 
röster och att det är viktigt att föräldrarna är med. 

 

Respondenterna talar också om det nödvändiga med att lära sig arbeta med föräldrarna nära 

inpå sig, som exempelvis att vänja sig vid den känsla som beskrivs av att föräldrarna ibland 

upplevs kontrollera sjuksköterskornas arbete, för att föräldrarna ska känna att de är välkomna 

att vara med kring barnet. 

 
…jag kan väl inte sticka under stolen med att ibland så kan man tycka att det vore skönt att 
få lov att jobba själv, det är enklare, det går snabbare och lite effektivare. Samtidigt så vet 
jag ju att det är jätteviktigt att dom är med hela tiden… 

 
Som en förutsättning för föräldramedverkan uppger respondenterna att de själva måste våga 

lämna över till föräldrarna samt ta ett steg åt sidan för att ge föräldrarna möjlighet att komma 

fram till sitt barn. Hälften av respondenter uttrycker dock att de upplever att sjuksköterskor 

ibland tar över vården av barnet mer än vad som är nödvändigt.  

 
…även om vi ska stå i bakgrunden så är det ibland så att vi säger gör nu så och 
gör nu så, fast man inte får, men det är ibland så råkar man kliva över. 

 
 

Utbildning och handledning av föräldrarna 
 

Denna kategori tar upp sjuksköterskornas upplevelse av hur föräldrarna har tillgång till 

utbildning och stöd, de underrubriker som framkom var föräldraundervisning samt tillgång 

till stöd. 
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Föräldraundervisning 

 

Ett fåtal av respondenterna framförde att det inte finns någon direkt skriven handlingsplan för 

hur samarbetet med föräldrarna på avdelningen ska bedrivas. Det framkom att mer utbildning 

skulle vara önskvärt och att det vore ett område som skulle kunna utvecklas om det fanns tid 

för det. 

 

NIDCAP∗ togs upp som den primära utbildningen till föräldrarna, vilket flertalet respondenter 

diskuterade. Samtliga var positiva till NIDCAP som arbetsform för att undervisa föräldrarna, 

det sågs som ett bra sätt att vägleda föräldrarna att tolka sitt barns signaler. 

 
Barnen säger ju väldigt mycket till oss, fast om man inte vad man ska titta på så kan man ju 
inte tolka det. Så är det ju med allting, så att det är egentligen det man lär föräldrarna vad 
de ska titta på och så. 

 

Föräldrarna har inte någon erfarenhet av hur det är att arbeta utan NIDCAP, men ett fåtal av 

respondenterna uttryckte direkt att föräldrarna brukar vara mycket positiva till att arbeta med 

NIDCAP och ser det som en chans för dem att förstå och lära känna sitt barn. 

 
På något sätt så gör det dom… delaktiga i när dom förstår vad det är barnet visar för 
någonting, hur kan det då hjälpa barnet och vad är det dom ska titta på, dom får något 
konkret och gå efter, alltså så. 

 

Det framkom att det för det mesta brukar vara mer utbildning när den akuta fasen är över. Ett 

fåtal av respondenterna tog upp att det regelbundet ordnas kvällar för föräldrarna, där någon 

sjuksköterska undervisar om olika teman. En stor del av utbildningen till föräldrarna är även 

den successiva kunskapen de får i det dagliga arbetet, vilket hälften av respondenterna 

nämnde. Bland annat får föräldrarna information om hur de ska hantera sond och syrgas om 

barnet ska åka hem med detta. 

 

                                                 
∗ NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) är ett interventionsprogram 
som innefattar upprepade systematiska observationer av det underburna barnet. Varje observation följs av en 
skriftlig rapport som beskriver barnets beteende och sammanfattar dess kompetens och känslighet, samt dess 
sjukdomshistoria. Utifrån denna ges rekommendationer till personal och föräldrar om hur man kan anpassa vård 
och vårdmiljö till barnets tolerans för stimuli med beaktande av dess medicinska tillstånd (Scandinavian 
NIDCAP-center, 2003). 
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Alltså det är ju mer kontinuerlig information, sen inne på neonatalsidan har vi ju lite 
utbildning för föräldrarna, när dom väl har kommit ifrån det akuta stadiet. Då har man mer 
regelrätt föräldrautbildning, som fungerar bättre och sämre i olika perioder. 

 

Utöver detta kom även en kommentar om Internet som läromedel fram. En av respondenterna 

hade upplevt att föräldrarna i utökat omfång börjat gå in på Internet för att söka information 

om sitt barns tillstånd. Att föräldrarna engagerar sig och vill lära på detta sätt sågs som 

positivt, men det kan samtidigt vara en källa till oro, då de tar till sig mycket av det negativt 

som står. 

 

 

Tillgång till stöd 

 

Samtliga respondenter framhöll att personalen som står runt barnet, d.v.s. sjuksköterskorna 

och barnsköterskorna, har en stor stödjande funktion. Det påpekades att det är allas ansvar att 

prata med och stödja föräldrarna, det spelar ingen roll vem de pratar med, huvudsaken att de 

har fått förtroende för någon som de kan gå till. 

 
Men sen, sen är ju vi här, dom pratar mycket med oss personal, både sjuksköterskor och 
barnsköterskor. Det är mycket det här att man får ta sig tid att bara sätta sig ner och prata 
med dom. 

 

Samtidigt framhöll ett fåtal av respondenterna hur positivt det är att ha en kontaktperson 

knuten till varje barn, som föräldrarna kan vända sig till om de har problem och det 

diskuterades att detta fungerar mer eller mindre bra i perioder.  

 
… men vi har ju alltid försökt jobba hårt med att man har en kontaktperson… just för 
tillfället fungerar inte det så väl, och då kan man, tycker jag att man känner en viss glidning 
av… det här. Ibland känner jag att det är föräldrar som hänger i luften, upplever jag. 

 

Samtliga av respondenterna upplever att det finns ett bra stöd för föräldrarna på avdelningen i 

form av kurator och psykolog. Dessa finns alltid att tillgå på avdelningen och det uttrycks att 

samarbetet mellan kurator och psykolog fungerar bra. 

 
Och sedan har kurator och psykolog också bra samarbete, så att dom finns ju på 
avdelningen, så att det är ju lätt att nå dom. 
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Det blir i så gott som alla fall automatiskt en kontakt med kurator, i och med att denne sköter 

det praktiska som reseersättning, sjukskrivning och liknande. Till följd av detta väljer många 

familjer att endast ha denna kontakt. 

 
Sen kan det ju vara så att dom behöver prata med kuratorn för att det är kladd med 
sjukskrivning och sen väljer dom att ha en kontakt med henne istället.  

 

Annars är det psykologen som tar mycket av de samtal med föräldrarna som till exempel 

handlar om upplevelsen av att ha ett sjukt eller döende barn eller om relationsproblem i 

familjen. Det nämndes att sjuksköterskorna brukar be psykologen gå in och presentera sig om 

de upplever att föräldrarna behöver ha någon att prata med.  

 
Det är inte så att jag säger att här har jag en kontakt åt dig. Då säger jag till psykologen att 
gå in och prata med dom här, då går hon in och hälsar och säger vem hon är och att hon är 
psykolog och att hon brukar sitta ner och prata med alla och då kan hon göra en bedömning 
där om det är något som behöver göras direkt. 

 
 

Sjuksköterskans fortbildning 
 

I intervjuerna framkommer vilken möjlighet till utbildning i föräldraarbete samt vilken 

tillgång till psykologiskt stöd respondenterna upplever att de har på avdelningen. Denna 

kategori redovisas nedan under rubrikerna utbildning av sjuksköterskor och tillgång till stöd.  

 

Utbildning av sjuksköterskor 

 

På tal om sjuksköterskans tillfälle till utbildning i arbetet med föräldrarna nämner flertalet 

respondenter utbildningsdagar som exempel, och hälften av respondenterna uppger NIDCAP 

som ett utbildningstillfälle i föräldraarbete för sjuksköterskor.  

 
…sådana här utbildningsdagar och sådant har vi, och där har vi ju lite NIDCAP och… lite 
kommunikation och, ja det är ju lite allt möjligt, så att… alltså… ja, lite grann har vi ju. 
Och sedan dom NIDCAP brukar ju ha en del föreläsningar och sådant också. 

 

Ett samlat intryck är att tillfällen till formell utbildning upplevs vara för få. 

 
Jag skulle nog vilja ha lite mer kött på benen när det gäller att undervisa föräldrar hur man 
tar hand bäst om sitt barn, det skulle jag nog eftersöka, för det kan man ju känna ibland att 
usch hur ska jag nu göra detta så att detta blir bra liksom så att… 



 20

 

NIDCAP som ett verktyg i föräldramedverkan beskrivs som ett ej ännu helt förankrat 

arbetssätt på avdelningen. 

 
Sedan är det ju inte alla som har tagit till sig det här ännu, vi arbetar ju på det… att det ska 
bli mer. Men det tar tid, vi har långt kvar där, men det kommer nog. 

 

Förutom den formella utbildningen förekommer även utbildning under mer informella former 

kontinuerligt under inskolningsperioden från handledare till den som går bredvid, och 

respondenterna beskriver hur en dialog om föräldramedverkan ständigt pågår på avdelningen. 

 
…jag tycker vi har en pågående diskussion hela tiden om hur vi ska bemöta… 

 
…i den inskolningsperioden som vi har här för nyanställda så ingår det liksom 
dagligdags… 

 

 

Tillgång till stöd 

 

Angående tillgången formellt stöd för sjuksköterskor på avdelningen nämner hälften av 

respondenterna den möjlighet som finns till kontakt med avdelningens psykolog och kurator . 

Kontinuerlig handledning i organiserad form finns inte på avdelningen, men har tidigare 

erbjudits. Hälften av respondenterna gav uttryck för att dessa handledningstillfällen inte fyllde 

sin personalstödjande funktion.  

 
…det var väl lite fel sammanställt. Vi kände väl inte riktigt att de förstod vad vi höll på 
med. Men sen så var det tal om att det skulle bli så nya grupper med andra handledare, men 
jag vet inte riktigt. 

 

Respondenterna nämner att de föredrar att handledningsgrupper bildas på spontan basis när 

något särskilt har inträffat, men flera upplever att personalen inte alltid tar tag i det och sätter 

sig ner tillsammans när det behövs, utan att det istället rinner ut i sanden.  

 
Förut tycker jag att vi hade mer en tendens att vi satte oss ner, dom som var inblandade i 
just i fallet, och så pratade man och diskuterade man och så hade man… kom man fram till 
någonting eller att man bara fick prata, det räckte liksom många gånger, men på sista tiden 
tycker jag att vi varit dåliga på att samla ihop oss efteråt när det har varit någonting tufft. 
 
Alltså…(paus)…alltså vissa gånger följs det nog upp, sedan beror det kanske bara på 
tillfället att det blir lite dåligt ibland, men det kan bli bättre. Men ofta har vi ju samtal… och 
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har det varit något så har vi ju suttit med kuratorn… och psykologen och alltså så, men… 
det kan man inte få för lite av, det enda man kan göra är… ännu bättre. 

 

Endast en respondent uttrycker klart att denne ej upplever att tillgången till formellt stöd för 

sjuksköterskor på avdelningen är tillräckligt. Förutom det formella stödet beskriver 

respondenterna hur de även finner ett informellt stöd hos varandra, och personalrummet lyfts 

som en plats där tillfälle ges att prata av sig. Respondenterna anför också att de känner 

förtroende för avdelningens psykolog och kurator. 

 
…i kafferummet ska inga föräldrar vara, utan där är fritt forum för att stänga dörren och få 
lov och pusta lite och säga ”Åh, jag tyckte att det var lite jobbigt idag” eller… att… att säga 
att… bara bubbla ur sig det som man har... känner och bär på som ju kan vara tungt ibland 
även för personal som har jobbat här under lång tid… 

 

 

 

Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 
 

För att respondenterna skulle känna sig avslappnade i intervjusituationen, genomfördes 

intervjuerna i avskildhet på deras egen arbetsplats då detta är en miljö där de känner sig 

hemma och dit forskarna kommer som gäster. I en intervjusituation är det viktigt att forskaren 

är medveten om att dennes närvaro påverkar respondenterna. För att minska risken för 

styrning av respondenternas svar har forskarna därför försökt uppvisa en neutral och objektiv 

attityd till det ämne som studeras.  Enligt Repstad (1993) finns också alltid risken att någon 

respondent känner sig besvärad av bandspelaren vid bandinspelade intervjuer. Ett sätt att få 

respondenten att känna sig trygg i intervjusituationen var att inleda med ett kort samtal, i syfte 

att ge respondenterna tillfälle att bekanta sig med forskarna, innan bandspelaren sattes på och 

intervjun startade. För att öka sannolikheten att respondenternas svar tolkades rätt, deltog 

båda forskarna vid samtliga intervjuer. Ny information som respondenterna delgav efter att 

bandspelaren stängts av togs inte med,  eftersom forskarna upplevde att respondenterna inte 

menade att detta skulle komma med i det utskrivna materialet. Det faktum att respondenter är 

så få samt arbetar på samma avdelning kan möjligen ha lett till att de varit försiktiga med sina 

svar för att inte kunna pekas ut i efterhand av sina kollegor. Därför har forskarna varit tydliga 
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med att stor vikt läggs vid att anonymiteten säkerställs och medvetet valt att inte numrera de 

använda citaten. Citat från alla intervjuer finns dock representerade i resultatet. Då antalet 

respondenter inte var så stort, har inte siffror använts för att ange hur stor andel av 

respondenterna som uttalat sig. Istället har definitionerna fåtal, hälften, flertal och samtliga 

använts, där fåtal aldrig står för vad endast en respondent har yttrat.  

 

Den första intervjun sågs som en testintervju. Efter intervjun tillfrågades respondenten om 

någonting i intervjun upplevdes som oklart. Då inga korrigeringar föreslogs och forskarna var 

överens om att svaren överrensstämde med syftet, inkluderades testintervjun i resultatet. Vid 

behov fanns möjlighet att komplettera med ytterligare en intervju. Enligt Svensson och Starrin 

(1996) är feedback från intervjupersonerna ett sätt att öka validiteten i kvalitativa studier. 

Respondenterna tillfrågades därför fortlöpande om intervjuns genomförande.   

 

Det hör det till den kvalitativa studiens natur att urvalet inte är representativt för populationen 

i stort och det är därför inte möjligt att generalisera utifrån resultatet. Denna metods styrka är 

istället att den ger en djupare förståelse för den företeelse som studeras (Holme, Solvang, 

1997). Intervjuerna utvecklades under arbetets gång, då nya följdfrågor uppkom baserade på 

den nya information respondenterna gav utryck för. Fördelen med en öppenhet för ny kunskap 

och förståelse är att det tillför studien nya insikter och ett bredare material. Nackdelen är  

svårigheten att jämföra information från de olika respondenterna.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar 

föräldrars möjlighet till delaktighet i omhändertagandet av sitt barn på neonatalavdelningen. I 

resultatdiskussionen har ett medvetet val gjorts att inte följa resultatets huvudrubriker, utan 

presentationen sker nedan i en integrerad diskussion kopplad till bakgrunden, med förslag på 

åtgärder. Resultatet har endast baserats på det som respondenterna delgivit i intervjuerna.  

Därför kan synpunkter i resultatdiskussionen möjligen redan vara en vedertagen del av 

verksamheten. 

 

En stor del av upplevelsen av att få ett prematurt barn är den psykologiska påfrestning som 

det innebär. Detta är en faktor som kan påverka hur föräldrar kan vara delaktiga i 
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omhändertagandet av sitt barn, särskilt i den tidiga fasen. Detta bekräftas i litteraturen av 

Erlandsson och Stjernqvist (1994) samt Hwang (1994). De sjuksköterskor som intervjuats 

diskuterade detta ur olika aspekter. Att föräldrarna inte hunnit förbereda sig på grund av att 

graviditeten avbrutits var något som togs upp. Enligt Erlandsson och Stjernqvist (1994) 

skapar detta en så stor omställning att det kan leda till en krisreaktion hos föräldrarna och 

detta kan i sin tur hindra anknytningsprocessen mellan föräldrar och barn. Flertalet av 

respondenterna tyckte att de hade upplevt att många föräldrar uttalar en oro för hur det ska gå 

för barnet och att den kan vara hindrande när det gäller att knyta an till sitt barn. Detta säger 

även en tidigare gjord litteraturstudie (Bäckbro, Landqvist, 2002) och påpekar i samband med 

detta vikten av att föräldrarna görs delaktiga i vården av sitt barn framhålls, då det kan hjälpa 

föräldrarna att komma över sina negativa känslor för att kunna närma sig sitt barn. Bäckbro 

och Landqvist (2002) påpekar i sin studie vikten av ett samarbete i omhändertagandet av 

barnet mellan föräldrar och vårdpersonal, och en förutsättning är då förmågan att som 

sjuksköterska ta ett steg åt sidan och inta en stöttande och instruerande roll gentemot 

föräldrarna i skötsel av sitt barn. Respondenterna understryker vikten av att ge osäkra och 

chockade föräldrar extra stöd och uppmuntra föräldrarnas närvaro hos barnet så att inte 

tillfällen till kontakt dem emellan går förlorad och anknytningsprocessen hindras. 

Respondenterna framhåller att föräldrarna ska få en central plats kring sitt barn, och att de ser 

det som sin uppgift att vägleda och uppmuntra föräldrar till att ta en aktiv del i vården av sitt 

barn med målet att föräldrarna i slutänden ska fungera som barnets primära vårdgivare. Här är 

det viktigt att sjuksköterskan är medveten om föräldrarna osäkerhet och oro inför uppgiften 

att vårda ett prematurt barn, och har kunskap om den oro som kan verka hindrande för 

kontakten. Sjuksköterskan uppgift bör därför vara att främja en individuellt anpassad 

föräldramedverkan, så att föräldrarnas delaktighet i omhändertagandet sker på en nivå 

föräldrarna känner sig trygga med för att tryggt kunna lotsas in i föräldrarollen. Detta 

förutsätter en kontinuerlig kommunikation mellan föräldrarna och sjuksköterskan där 

sjuksköterskan är lyhörd inför vilken grad av medverkan som passar den enskilde föräldern.  

 

Ett förslag för att göra föräldrarna delaktiga i sitt barns omvårdnad, är att sjuksköterskan i 

enlighet med Katie Erikssons vårdteori låter föräldrarna utöva sitt naturliga vårdande, att de 

får ansa genom att ge barnet av sin närhet och beröring i egenskap av barnets ”konkreta 

andra”, då barnets relation med sina ”konkreta andra”, som i det här fallet är föräldrarna, 

spelar roll för barnets själsliga och kroppsliga hälsa (Eriksson, 1987). Då ett naturligt 

vårdande enligt Eriksson (1987) aktiveras i en omsorgsbefrämjande miljö, och då det är av 
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vikt för anknytningens skull och därmed barnets utveckling att föräldrarna utövar sitt 

naturliga vårdande på sitt prematura barn, bör detta ingå i sjuksköterskans ansvarsområde som 

säger att sjuksköterskan ansvarar för en hälsofrämjande miljö (SOSFS 1993:17). Då 

behållningen av anknytning enligt Bowlby (1994) är ömsesidig för föräldrarna och barnet, har 

relationen således en positiv inverkan, inte bara på barnets, utan också på föräldrarnas 

psykologiska välbefinnande, då relationen med sitt barn utvecklas och de lär känna sitt barn. 

Detta verkar som en direkt följd positivt på anknytningen mellan föräldrar och prematurt barn, 

då ett psykologiskt välbefinnande hos föräldrarna enligt Bäckbro och Landqvist (2002) 

främjar föräldrarnas möjlighet att komma nära sitt barn. 

 

En ny intressant aspekt som kom fram var pappans roll som mer delaktig i vården av sitt barn 

på neonatalavdelningen än vid ett fullgånget barn samt pappans intresse för den tekniska 

apparaturen. Litteratur som tar upp detta har ej kunnat hittas vid informationssökning till 

denna studie. Att papporna är mer tekniskt intresserade såg respondenterna som ett uttryck för 

att möta någonting som de inte kan hantera genom att fokusera på någonting de känner till.  

Som tidigare beskrivits är föräldrarnas psykologiska förutsättningar olika och medverkan i 

barnets skötsel bör anpassas efter detta. Detta individuella bemötande bör gälla även 

skillnader i hur mamman och pappan närmar sig sitt barn, för att varje enskild förälder ska 

kunna möta sitt barn på ett plan som känns bekvämt. Sjuksköterskan har här en uppgift att 

verka för ett öppet klimat där dessa olikheter tas tillvara och ses som möjligheter, då det i 

slutänden leder till det gemensamma målet att främja kontakten mellan förälder och barn. 

 

Respondenterna anförde att föräldrarna i vissa fall upplever den tekniska apparatur som 

omger barnet som skrämmande och att denna rädsla kan stå emellan dem och barnet, och hur 

viktigt det då är att som sjuksköterskorna försöka avdramatiserar apparaturen så att 

föräldrarna ska komma över sin rädsla och därmed kunna se sitt barn. Rädslan för den 

tekniska apparaturen kan måhända grunda sig i det faktum att det som är okänt skrämmer. 

Föräldrarna är därför i behov av information om allt som sker på avdelningen kring barnet, för 

att förstå relevansen av den vård som ges. Respondenterna framhåller i enlighet med detta 

kuvösen som ett direkt hinder för föräldramedverkan, vilket studier av Hedberg Nyqvist och 

Barkman Hellquist (1991) bekräftar. Respondenterna upplevde det som att föräldrarna första 

gången kände sig som föräldrar på riktigt när de första gången kunde hålla sitt barn. Även i 

litteraturen kan exempel hittas där denna separation upplevs som påfrestande och ett av de 

största hindren för kontakten mellan föräldrar och barn och att känslan av att hålla och se sitt 
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barn gör att de känner sig lugna (Bäckbro, Landqvist, 2002; Hedberg Nyqvist, Barkman 

Hellquist, 1991; Erlandsson, Stjernkvist, 1993). För att främja kontakt mellan föräldrarna och 

barnet, kan sjuksköterskan introducera kängurumetoden för föräldrarna. Kängurumetoden är 

en lämplig metod för möjligheterna till kontakt mellan förälder och barnet då den ger tillfälle 

till en nära fysiskt kontakt. Kängurumetoden innebär att föräldrarna rör vid barnet inne i 

kuvösen och när barnet kan komma ut till föräldrarna får det vila innanför kläderna på 

förälderns nakna bröst. Metoden främjar därmed enligt Affonso, Wahlberg och Persson 

(1989) föräldrarnas förmåga att knyta an till sitt barn.  

 

Respondenterna ger uttryck för att den fysiska miljön på den undersökta avdelningen inte 

alltid gör det möjligt för föräldrar och barn att umgås i avskildhet. Även en studie gjord av 

Bäckbro och Landqvist, (2002) indikerar att den fysiska miljön på neonatalavdelning behöver 

vara utformad så att den gagnar avskildhet. Ett sätt den undersökta avdelningen har löst detta 

är genom att i slutskedet av vårdtiden erbjuda samvårdsrum, vilket respondenterna anger att 

föräldrarna uppskattar då de kan ta över ansvaret för sitt barn och vara hos det hela dygnet. 

Många av respondenterna nämnde att det vore bra med fler sådana rum. Erfarenheter visar 

enligt Barnomsorgsgruppen (1975) att föräldrarnas aktiva medverkan förkortar vårdtiden för 

barnet dels genom att föräldern lär sig vårda barnet vid sjukdomen och får en säker som gör 

att de tidigare kan vårda barnet i hemmet, dels genom den påverkan föräldramedverkan har på 

barnets psykiska tillstånd vilket påskyndar tillfrisknandet. I enlighet med detta ger 

respondenterna uttryck för att föräldrarna är positiva till hemvård, då vård i hemmet mer fullt 

ut främjar ett föräldraövertagande. Då inställningen till hemvård uppfattades som positiv hos 

respondenterna, är det viktigt hemvården prioriteras som vårdform, för att resurserna ska 

fördelas så att hemvården kan utvecklas. 

 

Respondenter anförde att sjuksköterskans medicinska och tekniska ansvar gör att personalen 

får en dominerande roll i vården kring barnet i det akuta skedet. Men då sjuksköterskan har ett 

medicinskt ansvar vilande på sig (Stjernqvist, 1999) och det enligt Socialstyrelsens allmänna 

råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17), är sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar att skapa en hälsobefrämjande miljö, blir detta inledande övertag 

ofrånkomligt. Dock har sjuksköterskan enligt Stjernqvist (1999) även ett ansvar för ett 

psykologiskt omhändertagande om föräldrarna och det prematura barnet, vilket innefattar att 

skapa förutsättningar för en positiv anknytning mellan föräldrar och barn. Här blir det en 

avvägning att göra där sjuksköterskan ändå i den mån det är möjligt ger föräldrarna möjlighet 
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till delaktighet, utan att för den skull göra avkall på sitt yrkesansvar. Här kan sjuksköterskan 

använda sig av sin kreativitet och fantasi för att skapa tillfällen där föräldrarna även i en akut 

situation kan ta del av skötseln av sitt barn , då det är viktigt för föräldrarnas känsla av att 

kunna göra en insats för sitt barn och att deras närvaro är betydelsefull. 

 

Respondenter beskriver hur tidsbrist, om än att problemet inte är stort, kan utgöra ett hinder 

för föräldrarna att delta i vården av sitt barn, särskilt i den akuta situationen innan barnets 

tillstånd stabiliserats. Tidsbristen kan enligt respondenterna leda till att föräldrarna får stå 

tillbaka då sjuksköterskorna ibland tar över barnets skötsel mer än nödvändigt. Bäckbro och 

Landqvist (2002) bekräftar i sin studie att sjuksköterskor ibland inte har tålamod att låta 

föräldrar sköta sitt barn och ställer sig samtidigt frågan om detta grundar sig i känslan av att 

inte tid nog finns till föräldrarnas till en början trevande sätt att ta del av vården av sitt barn. 

Respondenterna bekräftar att en stressad situation kan bidra till att de inte alltid hinner ge 

osäkra föräldrar det stöd de behöver i skötseln av sitt barn. I situationer där tiden inte är 

tillräcklig är det dock viktigt att inte göra avkall på möjligheten till kontakt mellan föräldrar 

och barn och det är av särskilt viktigt att osäkra föräldrar inte drabbas. Detta riskerar möjligen 

leda till att de förblir osäkra i sin roll och inte vågar närma sig sitt barn, och frågan ställs om 

brister i denna förlorade initiala kontakt möjligen är svåra att kompensera i efterhand. 

Respondenterna framhåller en åsikt om att kontaktmannaskapet fyller en viktig stödjande 

funktion för föräldrarna på avdelningen. Dock påpekas att det finns perioder när denna 

arbetsform till stor del p.g.a. tidsbrist inte fungerar tillfredställande, och tillfällen till stöd går 

förlorade. Ett förslag för att fånga upp osäkra föräldrar är att utrymme lämnas för att särskild 

tid avsätts för handledningstillfällen där föräldrar får tillfälle att ställa de frågor och 

funderingar rörande barnets skötsel. Tid för dessa tillfällen kan avtalas mellan exempelvis 

kontaktperson och det enskilda föräldraparet eller föräldern. Handledningen kan också ske 

gruppvis för att föräldrar kan ta del av varandras erfarenheter. Detta är en organisatorisk fråga 

då ett genomförande förutsätter att kontaktpersonen vid tidpunkten för handledning kan lämna 

över ansvaret för övriga barn och familjer till sina kollegor. Detta är av vikt för att föräldrarna 

ska känna att denna tid är vikt endast för dem och deras frågor. Då utrymme för frågor och 

vägledning inte alltid finns i den direkta situationen.  Denna avsatta tid till handledning gör att 

frågor som inte exempelvis p.g.a. tidsbrist inte kommit upp i den direkta situationen, ges ett 

nytt tillfälle att ställas. Föräldrarna kan måhända stå tillbaka om de märker att 

arbetssituationen är stressad. Detta stöd är väsentligt för att föräldrarna ska styrkas i sin 

föräldraroll.  
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Respondenterna anger att det inte finns någon direkt handlingsplan för formell utbildning av 

föräldrarna angående barnets vård. Istället sker utbildningen successivt i en mer informell 

form genom vårdpersonalens vägledning i det dagliga arbetet kring barnet. Då utbildning av 

föräldrarna är en väsentlig del för att få dem att känna sig säkrare i sin roll, är det viktigt att en 

handlingsplan formuleras och efterlevs på avdelningen. Förslagsvis kan en rutin skapas och 

integreras i handlingsplanen där föräldrarna erbjuds en kväll i veckan där en sjuksköterska 

undervisar i ämnen som bestäms utifrån föräldrarnas önskemål. Denna form av undervisning 

har enligt respondenterna tidigare funnits på avdelningen men har i perioder inte fungerat. Ett 

verktyg som används i utbildande syfte på avdelningen är NIDCAP, som egentligen inte är en 

utbildningsform utan ett interventionsprogram för att kunna tyda prematura barn. I praktiken 

spelar dock NIDCAP en stor roll för föräldrautbildning, då respondenterna påpekar hur viktig 

NIDCAP är för föräldrarnas förutsättningar att lära känna sitt barn. Enligt respondenterna är 

dock NIDCAP en ännu inte helt vedertagen arbetsform på avdelningen.  Därför skulle även 

NIDCAP kunna bli en del av en handlingsplan för föräldrautbildning, för att på så sätt 

integreras väl i arbetet på avdelningen. 

 

Bäckbro och Landqvist (2002) kommer i sin studie fram till att sjuksköterskor bör erbjudas 

utbildning i föräldrastöd, då sjuksköterskans stöd enligt studien är en förutsättning för 

föräldrarna att bli trygga i föräldrarollen och därigenom på ett adekvat sätt kan ta en aktiv del 

av omhändertagandet om sitt barn. Respondenterna anger att tillfällen till fortbildning i 

föräldraarbete är för få på avdelningen. Den mer informella form av utbildning som sker 

mellan handledare och nyanställd under introduktionen och den dialog som kontinuerligt förs 

mellan kollegor om föräldramedverkan, ger också tillfälle till utveckling. Detta bör dock 

kompletteras med formell utbildning, då arbetet inte ska ske efter invanda mönster utan 

baseras på ny kunskap. Även en dialog baseras på och får liv av nytillförd kunskap.  I 

Socialstyrelsens allmänna råd, Kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och 

barnmorska (SOSFS 1995:15) anges att möjligheter till ett kompetensinriktat lärande i arbetet 

behöver beaktas i organisationen på varje arbetsplats. Det kompetensinriktade lärandet 

behöver stödjas genom planerad utbildning, och sjuksköterskan ska stimuleras att ta del av 

och engagera sig i forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt område. En viktig komponent 

är också en vilja och attityd att ta till sig nya arbetsformer. Detta är något varje sjuksköterska 

bör fråga sig om hon eller han har, då denna vilja är en förutsättning för att kunna utveckla sig 

i sin yrkesroll. 
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Bäckbro och Landqvist (2002) påpekar i sin studie att sjuksköterskor, för att orka med och 

kunna fungera i sin stödjande roll gentemot föräldrarna, kan erbjudas omvårdnadshandledning 

för att få möjlighet att ventilera egna tankar och få feed-back på sitt agerande. Enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd, Kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och 

barnmorska (SOSFS 1995:15), krävs för att erfarenheterna från det dagliga arbetet skall 

kunna fördjupas att sjuksköterskan/barnmorskan får tid och möjligheter till reflektion, d.v.s. 

att tillsammans med kolleger och andra yrkesgrupper bearbeta olika problem. Respondenterna 

uppger dock att kontinuerlig handledning i organiserad form inte finns på avdelningen, och att 

de handledningstillfällen som tidigare gavs inte fyllde sin personalstödjande funktion.  

Flera respondenter anger att de föredrar att handledningsgrupper bildas på spontan basis när 

något särskilt har inträffat. Uttryck för upplevelsen av att personalen inte alltid tar tag i det 

och sätter sig ner tillsammans när det behövs ges också men att det informella stöd personalen 

finner hos varandra då spelar en viktig roll. För att handledning ska fylla sin stödjande 

funktion, är det viktigt att den bedrivs i den form att den passar deltagarna. Ett förslag är att 

ledningen undersöker personalens önskemål, för att därigenom kunna utforma och erbjuda 

handledning baserad på personalens behov. Om handledning inte sker efter ett bestämt 

tidsintervall, kan rutiner/PM för handledning utformas och finns tillgängliga på avdelning i 

syfte att utveckla handledning som en inarbetad rutin på avdelningen. Personalen kan också 

erbjudas utbildningsdagar i handledningens funktion, för att få kunskap om vikten av att 

problem ventileras, och ledningen kan klart uttrycka det som sin policy att tid tas till 

handledning, för att tillfällen till handledning inte ska gå förlorade. Handledningen bör också 

kontinuerligt följas upp och utvärderas för att en kontroll ska finnas på om den fyller sin 

funktion och om den inte gör det kunna förbättra den.  

 

 
Konklusion 
 

Utifrån resultatet har sammanfattningsvis slutsatsen dragits att föräldramedverkan på 

neonatalavdelningen som studerats kan främjas genom en individuellt anpassad 

föräldramedverkan baserad på föräldrars olika förutsättningar, en kontinuerlig 

kommunikation mellan sjuksköterska och föräldrar samt adekvat utbildning och stöd av 

sjuksköterska och föräldrar. Dessutom ges förslag på ett införande av kängurumetoden samt 

att arbetet bedrivs i enlighet med Katie Erikssons omvårdnadsteori.  

 



 29

Då det i litteraturen inte funnits stöd för det som framkommit om skillnader i pappans roll den 

första tiden beroende på om barnet är prematurt eller fullgånget, skulle det vara intressant att 

göra en uppföljande studie på området. Dessutom väcktes under arbetet nya frågeställningar 

om syskons upplevelser av ett prematurt barn, vilket också skulle kunna utgöra grunden för en 

ny studie.  
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Intervjuguide 
 

 

Sjuksköterskors upplevelser av hur följande teman påverkar 

föräldrars möjlighet till delaktighet i vården av sitt barn på 

neonatalavdelningen: 

 

 

• Avdelningens fysiska miljö 

 

 

• Sjuksköterskeroll 

 

 

• Föräldraroll 

 

 

• Utbildning av och stöd till föräldrar  

 

 

• Utbildning av och stöd till sjuksköterskor  
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Informationsbrev angående empirisk studie till sjuksköterskor på neonatalavdelningen, Universitetssjukhuset i 

Lund 

 

Lund 18 november 2002 

Kurs: C- uppsats 10p Vt 2003, Sjuksköterskeprogrammet 

         Institutionen för omvårdnad 

Studerande: Emma Bäckbro och Annelie Landqvist 

Tel: 046- 138815 (Emma) 046- 125424 (Annelie) 

e- mail:  emma_baeckbro@hotmail.com  

             annie_landqvist@hotmail.com 

 

Handledare: Lisbeth Jönsson 

tel: 046- 178361 

e-mail: lisbeth.jonsson@omv.lu.se 

 

 

Presentation av studien 
 

Problemområde/Bakgrund 

 

John Bowlbys teori om anknytning talar om vikten av en tidig och i den möjligaste mån ohindrad kontakt mellan 

föräldrar och barn, då möjligheten att knyta an till en föräldragestalt redan i spädbarnsåldern är nödvändig för 

barnets psykiska och sociala utveckling. På neonatalavdelning vistas barnet i en tekniskt avancerad miljö vilket 

gör att möjligheten till interaktion mellan föräldrar och barn försvåras. Även föräldrarnas oro för hur det ska gå 

för barnet kan verka hindrande för anknytningsprocessen. Sjuksköterskan har en viktig roll för att ge goda 

förutsättningar för barn och föräldrar att lära känna varandra och för föräldrarna att känna sig delaktiga i vården 

av sitt barn. 



 

 

Syfte 

 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av föräldrars möjlighet till delaktighet i 

omhändertagandet av sitt barn på neonatalavdelningen, Universitetssjukhuset i Lund. 

 

Genomförande 
 

För att få svar på vårt syfte kommer åtta ostrukturerad djupintervjuer genomföras med sjuksköterskor som 

arbetet minst ett år på neonatalavdelningen på Universitetssjukhuset i Lund. Intervjuerna kommer att ske med 

hjälp av en intervjuguide i ett ostört rum på avdelningen med båda eller endast en av författarna närvarande 

beroende på respondentens egen önskan. Intervjuerna kommer att bandas och tidsramen för varje intervju är 

cirka 45 min. 

 

Etisk avvägning 

 

För att trygga respondenternas anonymitet har en homogen grupp, bestående av åtta sjuksköterskor, valts för 

minska risken att avdelningskollegor i den färdiga uppsatsen ska kunna härleda svaren till en viss person. Av 

samma anledning kommer även stor försiktighet att råda vid användning av direkta citat. Inga namn kommer att 

nämnas i det färdiga arbetet. 

 

Medverkan i studien är frivillig, och respondenterna kan när de vill avbryta sitt medverkande eller neka till att 

svara på vissa frågor utan att behöva motivera varför.  Intervjupersonerna har tystnadsplikt och resultatet 

kommer att redovisas med stor åtanke på respondenternas anonymitet. Allt insamlat informationsmaterial 

kommer i samband med utskrift att avidentifieras och kodas. Materialet kommer under bearbetningen förvaras så 

att inga obehöriga har tillgång till det. Efter studiens färdigställande kommer datamaterialet att förstöras. 

 

Tillstånd för studien har sökts vid Forskningsetikkommittén, Lunds Universitet. 

 

Vi hoppas på Er medverkan i studien, då det skulle vara till stor hjälp för att öka kunskapen och förståelsen för 

det föräldraarbete som utförs på neonatalavdelningen. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

 Ja, jag vill medverka i studien 

 

Namn:_____________________________________________________  




