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Abstrakt 

Bakgrund: Familjecentrerad vård är idag ett accepterat förhållningssätt inom neonatal 

intensivvård. Medvetenheten och utövandet av familjecentrerad vård minskar dock i akuta 

situationer. Det kan då vara svårt för sjuksköterskan att integrera föräldrarna samt uppfatta 

deras behov. Studier visar att barriärer för tillämpningen är tidsbrist, personalbrist, hög 

arbetsbörda och dålig kompetensmix på arbetsplatsen. Syfte: Belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av att tillämpa familjecentrerad vård vid akuta situationer inom neonatal 

intensivvård. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med tio semistrukturerade 

intervjuer. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultat: I intervjuerna 

framkom flera barriärer för att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer. Det beskrevs 

en problematik kring att dela sitt fokus mellan barnet och föräldrarna, speciellt vid 

medicintekniska procedurer som krävde sjuksköterskornas koncentration. Det uttrycktes även 

att det fanns brist på utrymme för föräldrarna och att det försvårade arbetet med att ha ett 

familjecentrerat förhållningssätt. Attityder och traditioner på avdelningen inverkade negativt 

på tillämpningen av familjecentrerad vård i akuta situationer. Genom anpassad 

kommunikation och att se fördelarna med att ha föräldrarna som en del i teamet, främjades 

däremot den familjecentrerade vården. Erfarenhet, empatiskt förhållningssätt och 

kompetensutveckling var faktorer som fick sjuksköterskorna att känna sig bekväma med att 

involvera föräldrarna i akuta situationer. Konklusion: Sjuksköterskor har kunskap om 

familjecentrerad vård. Dock kan sjuksköterskorna behöva en ökad medvetenhet om fördelarna 

med förhållningssättet, kompetensutveckling och ett organisatoriskt stöd för att tillämpa 

familjecentrerad vård i akuta situationer. 
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Problemområde 

Neonatalvårdens medicinska, teknologiska och omvårdnadsmässiga utveckling har de senaste 

årtiondena bidragit till en ökad överlevnad och minskad sjuklighet hos nyfödda barn (Sveriges 

kommuner och Regioner [SKR], 2018). De vanligaste orsakerna till neonatal intensivvård är 

för tidig födsel, andningsproblem samt infektion (a.a.). Barnen som vårdas på en neonatal 

intensivvårdsavdelning är därför oftast kritiskt sjuka och familjen befinner sig i kris 

(Socialstyrelsen, 2020). Familjecentrerad vård är ett accepterat koncept inom intensivvård av 

barn när deras tillstånd är stabilt (Smith McAlvin & Carew- Lyons, 2014). Medvetenheten 

och utövandet av familjecentrerad vård minskar dock när barnet är allvarligt sjukt, ska 

återupplivas eller behöver gå igenom invasiva procedurer. I akuta situationer kan det vara 

svårt för sjuksköterskan att integrera föräldrarna samt uppfatta deras behov (a.a.). Involvering 

av föräldrarna, även när situationen är akut, gör att sjuksköterskan kan uppleva sig vara i 

behov av ytterligare kunskap för att kunna möta familjer i kris (Naef, Kläusler-Troxler & 

Ernst, 2020). Det finns även ett behov av riktlinjer för hur vården ska bedrivas (Brødsgaard, 

Pedersen, Larsen & Weis, 2019). Sjuksköterskan inser vikten av att inkludera 

familjecentrerad vård i sitt arbete, men många upplever att det är problematiskt att applicera 

teori till praktik (Segantini Felipin et al., 2018). Genom att sjuksköterskor har rätt utbildning 

och kompetens kan föräldrarnas och barnets fysiska och psykiska behov tillgodoses (Nordisk 

Standard för barn och ungdomar inom hälso-och sjukvård, 2017). Få studier finns att tillgå om 

sjuksköterskors erfarenheter av att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer, därför 

var syftet med föreliggande studie att belysa sjuksköterskornas erfarenheter av att tillämpa 

familjecentrerad vård i akuta situationer inom neonatal intensivvård. 
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Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter  

Studien utgick från ett omvårdnadsperspektiv med utgångspunkt från sjuksköterskans 

perspektiv och profession (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2009). Den legitimerade 

sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad, och den omfattar det patientnära arbetet 

vilket utgår från en humanistisk människosyn, samt det vetenskapliga kunskapsområdet 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Då all omvårdnad innehåller etiska aspekter bör 

sjuksköterskan ta ett moraliskt ansvar för sin yrkesutövning och ha ett personligt 

förhållningssätt till de etiska regler som finns (SSF, 2009). Sjuksköterskan har ett ansvar att 

bidra till utveckling av omvårdnaden samt utvecklingen av sin egen kompetens. Om 

omvårdnaden inte utförs med god kvalitet kan det påverka patienter och anhörigas förtroende 

för sjuksköterskans profession (a.a.). 

Marit Kirkevold (1996a) anser att sambandet mellan vetenskaplig kunskap och 

sjuksköterskans praktiska tillämpning går genom personlig kompetens. Teorin innefattar att 

teoretisk, praktisk och etisk kunskap måste ske via personlig kompetens för att kunna påverka 

personens praktiska handlingar. De kunskaperna integreras genom erfarenhet, reflektion och 

intuition, Figur 1 (a.a.).  

 

         Figur 1: Komponenter som ingår i personlig kompetens (Kirkevold, 1996a). 

Personlig 
kompetens

Praktisk kunskap Etisk kunskap Teoretisk kunskap

Erfarenhet

Intuition

Reflektion
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Kunskap och färdigheter gör att omvårdnad kan utföras på ett optimalt sätt (Kirkevold, 

1996a). Teoretisk kunskap gör det möjligt att beskriva och förklara förhållanden mellan olika 

fenomen, medan den praktiska kunskapen är knuten till specifika händelser och upplevelser. 

Praktisk kunskap bygger därför på erfarenhet. Reflektion är en viktig förutsättning för att 

uppnå personlig kompetens. Genom reflektion, det vill säga att erfarenheter tänks över, lyfts 

betydelsen i situationen fram och en lärdom kan tas av händelsen. Dock finns en risk för 

vanetänkande då erfarenhet kan göra det svårt att se andra tolkningar och sätt att närma sig en 

situation (a.a.).  

Personlig kunskap innebär att kunskap har integrerats i en persons tankesätt och därmed kan 

påverka handlingar (Kirkevold, 1996a). Kunskapen har blivit personlig när sjuksköterskan 

inte längre behöver koncentrera sig för att använda den, utan används omedvetet i situationer 

där den är användbar. Intuition och personlig kunskap har ett nära samband, då intuition är 

kopplat till erfarenhet och praktisk kunskap i motsats till teoretisk kunskap som är mer en 

analytisk process. Intuition ger uttryck för att kunskapen har blivit integrerad i personen. Det 

krävs även etisk kunskap vilket omfattar värderingar, normer och praktiska färdigheter för att 

kunna fatta etiskt försvarbara beslut. För att kunna utföra praktiska handlingar på ett skickligt 

sätt behöver dock kunskapen ha blivit en “personlig kompetens” (a.a.). 

Barn som är i behov av neonatalvård 

Neonatalperioden definieras som de första 28 levnadsdygnen (SKR, 2018). År 2019 behövde 

9,9 procent av alla nyfödda barn neonatalvård (Svenskt neonatalt kvalitetsregister [SNQ], 

2020). Ungefär en tredjedel av de nyfödda barnen som behöver neonatalvård vårdas på grund 

av komplikationer relaterat till för tidig födsel (SKR, 2018). I övrigt är de vanligaste 

diagnoserna hos sjuka nyfödda barn andningssvårigheter, infektion, lågt blodsocker och 

gulsot. Beroende på diagnos varierar vårdtiden från kortare till längre perioder. Inom den 

svenska neonatalvården vårdas barn på olika avdelningar utifrån vilken vårdnivå de är i behov 

av. Vårdnivån avgörs utifrån diagnos, i vilken gestationsvecka barnet är fött samt barnets 

födelsevikt (a.a.). Vården av framför allt extremt för tidigt födda barn, födda före vecka 28, är 

komplicerad (Socialstyrelsen, 2014). Vårdpersonalen ställs ofta inför svåra medicinska 

bedömningar vilket kräver särskilda resurser och kompetenser. Barn som är födda före vecka 

28 ska därför i möjligaste mån vårdas på regionsjukhus (a.a.). Nästan alla extremt för tidigt 

födda barn behöver någon form av andningsunderstöd och många behöver respiratorvård 
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(Socialstyrelsen, 2014). Barnen drabbas ofta av allvarliga komplikationer och sjukdomar som 

kan leda till både akuta och framtida problem (a.a.).  

Familjecentrerad neonatalvård 

Att få ett sjukt eller för tidigt fött barn innebär en stor psykisk påfrestning för familjen 

(Socialstyrelsen, 2014). Vården bör därför organiseras så att den är familjecentrerad, där 

barnets och familjens individuella behov respekteras så långt det är möjligt och där 

föräldrarna stöttas och kontinuerligt informeras om barnets tillstånd och prognos (a.a.). De 

fyra grundstenarna som utgör familjecentrerad vård är: värdighet och respekt, deltagande, 

informationsdelning och samarbete (Institute for patient and family-centered care [IPFCC], 

u.å.). Familjecentrerad vård innebär att familjen ska ses som ett system där varje person utgör 

en viktig del av den stora helheten (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2015). Förståelse och 

kunskap om att varje medlem kan påverka resterande familjemedlemmar både positivt och 

negativt är nödvändigt för att en sjuksköterska ska kunna tillämpa familjecentrerad vård (a.a.). 

När sjuksköterskan uppmuntrar och stöttar familjen att delta i vård och beslut på den nivå de 

väljer, kan ett deltagande uppnås (IPFCC, u.å.).  

Genom att främja föräldradelaktighet och partnerskap kan den familjecentrerade vården 

tillämpas praktiskt i verksamheten (Coyne, O´Neill, Murphy, Costello & O`Shea, 2011). Inom 

den familjecentrerade vården på en neonatalavdelning finns det specifika rekommendationer 

för föräldrarnas delaktighet (Socialstyrelsen, 2020). Det innefattar att separation mellan barn 

och föräldrar ska minimeras, föräldrarnas delaktighet ska främjas genom att uppmuntra 

närvaro, vård hud-mot-hud ska möjliggöras och föräldrarna ska få möjlighet att lära sig tolka 

barnets signaler och beteenden (a.a.). Ett sätt för föräldrarna att lära sig att tolka barnets 

signaler är om avdelningen arbetar utifrån Neonatal Individualized Developmental Care and 

Assessment Program (NIDCAP), som är ett utvecklingsstödjande program (Haumont, 2014). 

NIDCAP är även en form av familjestödjande vård, men för att den ska kunna bedrivas krävs 

att föräldrarna finns nära sitt barn (a.a.). Det finns många fördelar med att öka föräldrars 

närvaro och deltagande i vården (Segantini Felipin et al., 2018). Föräldrars närvaro främjar 

bland annat längre perioder av barnets sömn, ger ökad trygghet samt har en smärtlindrande 

effekt (a.a.). Genom beröring och hud-mot-hudkontakt börjar även en anknytningsprocess, 

därför är föräldrars delaktighet viktig för barnets utveckling och överlevnad (Pineda et al., 

2017).  
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Partnerskap är ett begrepp som i sammanhanget betyder att sjuksköterskor och föräldrar 

hjälps åt att skapa en vård kring barnet där allas kompetens och unika resurser tas till vara 

(SSF, 2015). Att sjuksköterskan är öppen och inte dömande, har förmågan att se situationen 

utifrån föräldrarnas perspektiv samt respektera deras önskemål möjliggörs partnerskap och 

deltagandet i vården (Coyne et al., 2011). Partnerskapet kräver inte bara att föräldrar 

engagerar sig i sitt barn, utan även att sjuksköterskan tillämpar familjecentrerad vård 

(Heermann, Wilson & Wilhelm, 2005). Genom att möta föräldrarna med respekt och att 

lyssna på dom från första stund utvecklas ett förtroende och en trygghet som gynnar familjen 

genom hela sjukhusvistelsen (Brødsgaard et al., 2019). Om ett partnerskap uppstår redan i en 

akut situation mellan föräldrarna och sjuksköterskan, får de en känsla av kontroll och en 

närhet till sitt barn (a.a.).   

Familjecentrerad vård i akuta situationer  

De flesta föräldrar vill vara närvarande vid invasiva procedurer och återupplivning (Smith 

McAlvin & Carew-Lyons, 2014), men de kan känna sig handlingsförlamade och är då helt 

beroende av vårdpersonalen (Brødsgaard et al., 2019). Att föräldrarna är närvarande kan 

betyda att de är i rummet och ser barnet, eller att de har fysisk kontakt. Speciellt fysisk 

kontakt har visat sig vara mycket värdefullt för föräldrarna (Smith McAlvin & Carew-Lyons, 

2014). Även Fegran, Fagermoen och Helseth (2008) beskriver att det är viktigt att föräldrarna 

är närvarande i den akuta kritiska fasen som följer efter en för tidig förlossning. En del 

sjuksköterskor kan känna rädsla för att föräldrar ska kritisera deras prestation under akuta 

situationer vilket då kan leda till ökad stress och försämrad vård (Smith McAlvin & Carew- 

Lyons, 2014). Det har dock visat sig att de flesta föräldrar koncentrerar sig mer på sitt barn än 

på sjuksköterskornas arbete (a.a.). Föräldrarna kan känna att de måste be om lov för att få 

delta och bli involverade i beslut, samtidigt som de inte vill hållas ansvariga för besluten som 

fattas (Segantini Felipin et al., 2018). Sjuksköterskorna tycks inte alltid vara medvetna om hur 

en undermålig integrering i akuta situationer kan påverka föräldrarna, då en brist på kontroll 

kan få föräldrarna att ta avstånd från sitt barn (Brødsgaard et al., 2019). Det kan i slutändan 

påverka anknytningsprocessen negativt (a.a.). Föräldrar som inte var med i rummet när deras 

barn återupplivades visade sig känna mer oro efteråt än de föräldrar som varit närvarande 

(Smith McAlvin & Carew-Lyons, 2014). De hade svårare att bearbeta händelsen eftersom de 

inte varit närvarande och därför inte sett hela förloppet, vilket i sin tur kunde leda till en 

felaktig föreställning om vad som har hänt (a.a.). Det kan upplevas som ett trauma för 
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föräldrarna att inte vara nära sitt barn i en akut situation (Ferreira, Balbino, Balieiro & 

Mandetta, 2014). Frågan om att närvara i akuta situationer ska därför alltid ställas till 

föräldrarna, men deltagandet ska ske på deras villkor (a.a.). Föräldrarnas närvaro vid akuta 

situationer kan vara ett enkelt sätt att minska deras stress och oro (Smith McAlvin & Carew-

Lyons, 2014).  

Sjuksköterskans roll i akuta situationer 

Akuta situationer kännetecknas av att de börjar plötsligt, är dramatiska och snabbt når klimax 

(Kirkevold,1996b). De betraktas vanligtvis inte som omvårdnadssituationer utan som 

medicinska situationer. Situationer där patienter behöver omedelbar hjälp kan vara förvirrande 

och komplexa. Sjuksköterskan har oftast inte möjlighet att stanna upp och reflektera över vad 

som behöver göras och hur åtgärderna ska utföras. En snabb handläggning är avgörande för 

resultatet, men det förutsätter att färdigheterna är inlärda och etablerade i förväg (a.a.). En 

akut situation kan ge en känsla av otillräcklig personlig kompetens och känslor av 

överväldigande ansvar för sjuksköterskan (Sterner, Ramstrand, Nyström, Hagiwara & Palmér, 

2018). Utöver det kan situationen också innehålla utmaningar i relationer och organisation 

(a.a.). Syftet med behandlingen av akut sjuka patienter är att genom snabba åtgärder undvika 

förvärrat kritiskt tillstånd och förhindra bestående men (Gabrielsen, Lindström & Nåden, 

2009). För att kunna arbeta på ett säkert sätt i akuta situationer krävs därför att sjuksköterskan 

ska kunna hantera medicintekniska moment och teknisk apparatur på ett snabbt, säkert och 

effektivt sätt (Kirkevold, 1996b). 

Sjuksköterskans kompetens 

Kompetens betyder förmågan “att göra något” och hör ihop med begreppet “färdighet att 

utföra en handling” (Kirkevold, 1996a). Kompetens uppstår genom att kunna använda 

kunskap och färdigheter på ett adekvat sätt i specifika situationer, och utvecklas genom 

övning samt personens tro på sina egna förmågor. Även Keen (2003) försöker förklara 

begreppet kompetens genom att dela upp det i sju olika områden: kunskaper, färdigheter, 

kommunikation, erfarenhet, samordning, värderingar och styrning. Att ha kompetens innebär 

att ha ett flexibelt arbetssätt och handlingsberedskap utifrån vad situationen kräver 

(Kirkevold, 1996a). Det är däremot skillnad på att ha kunskap om något och att faktiskt kunna 

tillämpa det praktiskt (a.a.). Sjuksköterskans kompetens är avgörande för om familjecentrerad 
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vård används på rätt sätt och för att identifiera när och hur föräldrarna ska integreras 

(Segantini Felipin et al., 2018). Studier tyder på att sjuksköterskor är i behov av fördjupning 

och utveckling inom flera kompetensområden rörande utövandet av familjecentrerad vård 

(Brødsgaard et al., 2019; Coyne et al., 2011). 

Barriärer för familjecentrerad vård 

I början kan miljön på en neonatal intensivvårdsavdelning ta över föräldrarnas 

uppmärksamhet, vilket gör att barnet kommer i skymundan (Heermann et al., 2005). 

Föräldrarnas fokus kan då ligga på teknologin runt barnet och på sjuksköterskans expertis 

(a.a.). Sjuksköterskor kan uppleva att barnet är deras ansvar i första hand, och att föräldrarnas 

behov är sekundära (Fegran et al., 2008). En del föräldrar får en känsla av att barnet tillhör 

sjukvården, och kan därför känna sig som främlingar och att de endast är på besök hos sitt 

barn (Heermann et al., 2005). 

I en studie av Petersen, Cohan och Parsons (2004) framhölls det att även om sjuksköterskor 

håller med om att familjecentrerad vård är nödvändigt, tillämpas förhållningssättet inte 

konsekvent i det dagliga arbetet. Brødsgaard et al. (2019) menar att sjuksköterskor har 

förmåga att reducera och eliminera många av de hinder som finns för utövandet av 

familjecentrerad vård i akuta situationer. Coyne et al. (2011) menar dock att anledningen till 

att familjecentrerad vård inte används fullt ut beror på organisation och omgivande miljö 

snarare än sjuksköterskans negativa attityd och brist på stöd av filosofin (a.a.). En vanlig 

orsak till att sjuksköterskor i mindre grad använder existerande kunskap är att de saknar stöd 

till att göra det (Kirkevold, 1996a). Sjuksköterskor kan möta motstånd från organisation och 

övriga yrkesgrupper när de med bakgrund i omvårdnadsforskning föreslår nya förhållningssätt 

till ett kliniskt problem. Därför är det nödvändigt för sjuksköterskor att befinna sig i en öppen 

och professionell miljö där diskussioner är en naturlig del av det vardagliga arbetet. Tid, 

möjlighet och tillgänglighet att kunna erhålla vetenskaplig kunskap är en nödvändig 

förutsättning för att kunskap ska kunna överföras till praktisk handling (a.a.). 

Tidsbrist, ökad arbetsbörda, otillräcklig bemanning och dålig kompetensmix är faktorer som 

påverkar sjuksköterskans förmåga att utöva familjecentrerad vård i akuta situationer 

(Brødsgaard et al., 2019).  En frustration kan uppstå hos sjuksköterskan då medvetenheten om 

föräldrars behov av stöd finns, men att de ibland inte kan tillgodose det som föräldrarna 
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behöver på grund av arbetsbelastningen och för lite personal på avdelningen (Skene et al., 

2019; Coyne et al., 2011). Coyne et al. (2011) belyser att vissa sjuksköterskor inte vill 

involvera föräldrarna på grund av behovet av att ha kontroll över situationen. Tilliten till 

föräldrarna kan brista på grund av en känsla av oro för barnets säkerhet och att föräldrarna 

skulle göra något fel (Brødsgaard et al., 2019). Sjuksköterskorna uttryckte även ett behov av 

att skapa ett visst avstånd till föräldrarna, eftersom det kan vara ansträngande att bedriva 

familjecentrerad vård då en relation och nära samarbete krävs (Fegran et al., 2008). 

Indikationer tyder på att scenarioträning är ett framgångsrikt sätt att utveckla sjuksköterskans 

tilltro till sin egen förmåga att utföra uppgifter inom familjecentrerad vård (Weis, Zoffmann 

& Egerod, 2014). Kompetensträning, utbildning, handledning och regelbunden uppdatering 

om familjecentrerad vård, är av betydelse för att utrusta sjuksköterskan med rätt verktyg för 

att kunna utöva den här formen av vård i praktiken (Coyne et al, 2011; Naef et al., 2020; 

Skene et al., 2019). 

Syfte  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att tillämpa familjecentrerad 

vård vid akuta situationer inom neonatal intensivvård. 

Metod 

Kvalitativ metod används när känslor och upplevelser efterfrågas (Henricson & Billhult, 

2017). En intervjustudie ses som en god metod för insamling av kvalitativt material när få 

studier utförts om ett aktuellt problem, vilket kan ge ett underlag för att utveckla området 

(Danielsson, 2017a). När informanterna genom individuella intervjuer får berätta om sina 

erfarenheter eller sin syn på olika situationer, kan det öka förståelsen för hur olika fenomen 

eller situationer upplevs (a.a.).  
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Urval 

Urvalet av deltagare till föreliggande studie utfördes med hänsyn till studiens syfte 

(Danielsson, 2017a) och var därför strategiskt (Henricsson & Billhult, 2017). 

Inklusionskriterierna omfattade att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom barn och ungdom eller intensivvård, samt arbeta på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Informationsbrev och godkännandeblankett skickades till berörd 

verksamhetschef som därefter godkände att studien utfördes på vald avdelning. Kontakt togs 

med klinisk handledare på avdelningen som skulle agera mellanhand. Vederbörande erhöll 

skriftlig information om studien samt vilka inklusionskriterier studien hade, och fick i 

uppdrag att fråga på avdelningen om det fanns sjuksköterskor som önskade delta. Författarna 

delade därefter ut informationsbrev och samtyckesblanketter personligen vartefter 

sjuksköterskor tillfrågats. Inför intervjuerna ombads sjuksköterskorna att skriva under den 

skriftliga samtyckesblanketten, som sedan samlades in och lades i ett kuvert som förvarades 

inlåst. Totalt tillfrågades tretton sjuksköterskor att delta i studien. Tre av de tretton tillfrågade 

avstod från att delta. Orsakerna till det var av personliga skäl samt tidsbrist.  

Instrument 

Författarna använde en semistrukturerad intervjuguide som bestod av öppna frågor 

(Danielsson, 2017a). Intervjuguidens frågor utformades utifrån studiens syfte och användes 

som ett stöd under intervjuerna (Bilaga 1). Frågorna följde en utformad struktur men behövde 

inte tas i ordning, vilket möjliggjorde att frågorna kunde anpassas efter vad informanten 

berättade. Intervjuguiden bestod av fem öppna frågor samt sex uppföljande frågor. Exempel 

på frågor var “Tänk på en akut situation då föräldrarna var närvarande, vad hände?” och 

“Hur reagerade du i den situationen?”. Uppföljande frågor ställdes för att fördjupa 

informanternas berättelser. Intervjuguiden prövades under hösten 2020 genom en pilotintervju 

för att se om frågorna var relevanta utifrån studiens syfte. Efter att pilotintervjun genomförts 

diskuterades det transkriberade materialet mellan författarna och handledaren. Frågorna 

justerades därefter något, och flera underfrågor lades till i intervjuguiden. Pilotintervjun 

exkluderades ur studien då den utfördes på en allmän neonatalavdelning. 
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Datainsamling 

Intervjuarens roll är att se till att intervjun genomförs så bra som möjligt genom att hålla sig 

neutral, anpassa sig till situationen och ha ett gott samspel med informanten (Danielsson, 

2017a). Båda författarna deltog tillsammans vid de två första intervjuerna, resterande 

intervjuer gjordes var för sig. Totalt genomfördes tio intervjuer under hösten 2020, och de tog 

i genomsnitt mellan 15-40 minuter. Varje intervju fick en kod utifrån en kodlista, numrerade 

från ett till tio. Innan intervjun startade gav författarna en kort sammanfattning av studiens 

syfte samt gick muntligt igenom det skriftliga samtycket till att delta i studien som 

informanten tidigare skrivit under. Informanten fick även information om att intervjun 

spelades in och att intervjun kunde avbrytas när som helst. Information delgavs om tiden (30-

60 minuter) som intervjun förväntades ta samt hur intervjun var utformad. Som inledning till 

intervjun inhämtades bakgrundsdata såsom vilken specialistutbildning informanten hade samt 

hur många års erfarenhet vederbörande hade inom neonatal intensivvård. Intervjuerna 

avlutades med en summering av frågorna, där informanten hade tillfälle att lägga till eller 

tydliggöra någonting som sagts. Intervjuerna spelades in med en diktafon och allt material 

från intervjun fördes över till ett USB-minne. Därefter raderades allt material från diktafonen. 

Kodlista och USB-minne förvarades inlåsta på separata platser. Varje enskild informant fick 

välja tid och plats för intervjun, där intervjun kunde ske så ostört som möjligt. Totalt 

genomfördes åtta intervjuer på informanternas arbetsplats. De intervjuer som inte kunde 

utföras på arbetsplatsen genomfördes digitalt via programmet Zoom som tillhandahölls av 

Lunds universitets (LU). Totalt genomfördes två intervjuer via LU Zoom, där kamera och ljud 

var på både för informanten och den som utförde intervjun. På så sätt kunde nyanser i 

samtalet uppfattas samt kontakten mellan parterna främjas och upplevas mer naturlig 

(Danielsson, 2017a).  

Analys av data 

Studien inleddes med en induktiv innehållsanalys för att identifiera meningsenheter och 

begrepp, för att sedan diskutera resultatet i relation till vald teoretisk referensram och 

existerande forskning. När det rör sig om en mindre mängd data, exempelvis i form av ett 

fåtal intervjuer, är en kvalitativ innehållsanalys att föredra för att analysera det material som 

framkommit (Danielsson, 2017b). Ett induktivt förhållningssätt kan användas när det inte 

finns tillräckligt med tidigare forskning inom området, eller då den tidigare forskningen är 
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fragmenterad (a.a.). Analysprocessen börjar redan när intervjuerna transkriberas, och genom 

att lyssna på nyanser i informanternas beskrivningar kan innebörden tydliggöras (Danielsson, 

2017a). Analysen till föreliggande studie inspirerades av Elo och Kyngäs (2008) teori om 

induktiv innehållsanalys. Analysprocessen delades därför upp i förberedelsefas, 

organiseringsfas samt redovisning av process och resultat (a.a.). Under förberedelsefasen 

identifierades analysenheten, vilket utgjordes av intervjuerna som transkriberats ordagrant. 

Därefter lästes det transkriberade materialet naivt av båda författarna var för sig flera gånger 

för att få en helhetsbild av innehållet. I organiseringsfasen identifierades meningsbärande 

enheter ur det transkriberade materialet som svarade på syftet. Författarna identifierade först 

de meningsbärande enheterna var för sig, och därefter valdes de ut gemensamt efter 

diskussion. Meningarna kondenserades för att tydliggöra innebörden och därefter kunde koder 

identifieras. Utifrån öppen kodning sammanställdes koderna i underkategorier, 

huvudkategorier och slutligen ett tema. Diskussion angående materialets innehåll har förts 

mellan författarna samt med handledare under hela analysprocessen. Redovisning av 

analysprocess och resultat tydliggörs av tabeller (Elo & Kyngäs, 2008). Exempel på 

analysprocessen redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 

enhet (MU) 
Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

(KondMU) 

Kod Underkategori Huvudkategori Tema 

”Ja om de får 

plats, runt alla 

som är där” 

Om dom får plats 

runt alla som är 

där 

Ingen plats för 

föräldern 
Brist på 

prioritering av 

utrymme för 

föräldrarna 

Brist på 

prioritering av 

föräldrar – en 

barriär för 

familjecentrerad 

vård 

 

 

 

 

 

 

Familjecentrerad 

vård i akuta 

situationer är 

komplext men 

möjligt med 

organisatoriskt 

stöd och 

kompetens 

Utveckling 

”Det jag brukar 

tänka på oftast är 

att jag försöker få 

ögonkontakt med 

den föräldern 

som är i 

närheten” 

Försöker få 

ögonkontakt med 

föräldern 

Uppmärksamhet 

på föräldern 
Anpassad 

kommunikation 

i akuta 

situationer 

 

Respekt, 

deltagande och 

kommunikation 

– främjar 

familjecentrerad 

vård 

 

”Du måste kunna 

utföra ditt jobb 

med patienten 

och samtidigt 

visa en lugn 

fasad till 

föräldrarna” 

Utföra ditt jobb 

och samtidigt 

vara lugn 

Kunskap och 

trygghet 
Trygghet i 

yrkesroll – 

erfarenhet och 

utbildning 

Kunskaper och 

värderingar -  

betydelsefullt 

för 

familjecentrerad 

vård 
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Forskningsetiska avvägningar 

Forskningsetik finns för att värna om människors grundläggande rättigheter och bidrar till att 

skydda de personer som deltar i studier (Källström, 2017). Etiska överväganden sker genom 

hela processen med examensarbetet då etiska frågor kan uppstå i alla faser. Författarna till 

föreliggande studie har beaktat de etiska principer som framkommer i Belmontrapporten 

(Belmontrapporten, 1979). Belmontrapporten beskriver tre grundläggande forskningsetiska 

principer: respekt för personer, göra-gott principen och rättviseprincipen. För att respektera 

informanterna ska autonomiprincipen beaktas (a.a.). I föreliggande studie förhöll sig 

författarna till autonomiprincipen genom att säkerställa att informanterna var välinformerade, 

samt att de givit samtycke till att delta. De fick även information om att de kunde avbryta sitt 

deltagande i studien när som helst. Informanternas integritet bevarades genom att intervjuerna 

kodades och behandlades konfidentiellt, på så sätt beaktades göra-gott principen. Alla 

informanter behandlades likvärdigt och ingen särbehandling förekom under intervjuerna för 

att säkerställa att rättviseprincipen åtföljdes. Författarna ansåg att risken för att informanterna 

skulle drabbas av psykisk ohälsa till följd av sitt deltagande i studien var liten. Därför ansågs 

studiens nytta överväga riskerna. Den data som samlats in via intervjuer hanterades 

konfidentiellt och inlåst. Materialet kommer att raderas efter att studien avslutats i enlighet 

med dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 2016). Studien utfördes efter ett rådgivande 

yttrande (Beteckning VEN 54-20) från vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) vid Lunds 

universitet. 

Författarnas förförståelse 

Innan en studie påbörjas är det av vikt att ha eventuell förförståelse i beaktning, då den kan 

påverka studien (Priebe & Landström, 2017). En förförståelse kan bero på tidigare 

erfarenheter, förutfattade meningar och värderingar. När förförståelsen tydliggörs stärks 

studiens pålitlighet (a.a.). Författarna till studien har två respektive tre års erfarenhet av 

neonatalvård och har anställning på en neonatalavdelning. Därmed finns erfarenheter av att 

vårda barn i akuta situationer samt omhändertagande av föräldrar i kris. Författarnas 

förförståelse är att det är svårt att utöva familjecentrerad vård i akuta situationer på grund av 

exempelvis kompetensbrist och organisatoriska svårigheter. Det anses även viktigt att 

involvera föräldrarna tidigt, även om situationen är akut. Författarna hade under tiden för 

intervjuernas utförande praktik på den aktuella avdelningen där studien utfördes. Det gav en 
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insyn i verksamheten som togs i stor beaktning vid analys av det insamlade materialet. 

Författarnas ambition har varit att förförståelsen inte skulle påverka analysprocessen, och allt 

material har bearbetats så neutralt som möjligt. 

Resultat 

Totalt deltog sex barnsjuksköterskor och fyra intensivvårdssjuksköterskor i intervjustudien, 

samtliga var kvinnor. De hade arbetat med neonatal intensivvård mellan 1 år och 26 år 

(m=11.4 år). Analysen av intervjumaterialet resulterade i sju underkategorier med tre till tolv 

koder i vardera underkategori. Underkategorierna utmynnade i tre slutgiltiga huvudkategorier; 

Brist på prioritering av föräldrar – en barriär för familjecentrerad vård; Respekt, deltagande 

och kommunikation - främjar familjecentrerad vård och Kunskaper och värderingar -  

betydelsefullt för familjecentrerad vård. Ett övergripande tema identifierades: 

Familjecentrerad vård i akuta situationer är komplext men möjlig med organisatoriskt stöd 

och kompetensutveckling. Tema, huvudkategorier och underkategorier redovisas i Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjecentrerad vård i akuta situationer är komplext men 

möjligt med organisatoriskt stöd och kompetensutveckling 

Brist på prioritering 
av föräldrar - en 

barriär för 
familjecentrerad 

vård

Fokus på barnet 
och 

medicintekniska 
procedurer -

föräldranärvaro 
utgör stress för 
sjuksköterskan

Brist på 
prioritering av 
utrymme för 

föräldern

Traditioner och 
attityder påverkar

Respekt, 
deltagande och 

kommunikation -
främjar 

familjecentrerad 
vård

Föräldrarna - en 
naturlig del i 

teamet

Anpassad 
kommunikation i 
akuta situationer

Kunskaper och 
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familjecentrerad 

vård
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erfarenhet och 
utbildning

Empatiskt 
förhållningssätt

Figur 2: Tema, huvudkategorier och underkategorier 
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Brist på prioritering av föräldrar – en barriär för familjecentrerad vård 

I intervjuerna framkom flera barriärer för att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer. 

Sjuksköterskorna beskrev en problematik kring att behöva fokusera på barnet och samtidigt få 

med föräldrarna i situationen, speciellt vid medicintekniska procedurer som krävde 

sjuksköterskornas koncentration. En känsla av stress kunde då infinna sig. Det uttrycktes att 

det fanns brist på utrymme för föräldrarna och att det försvårade arbetet med att ha ett 

familjecentrerat förhållningssätt. Även sjuksköterskornas attityd samt traditioner på 

avdelningen inverkade negativt på tillämpningen. 

Fokus på barnet och medicintekniska procedurer - föräldranärvaro kan utgöra stress för 

sjuksköterskan 

Tanken på att prioritera och involvera föräldrarna kändes omöjlig när situationen handlade om 

liv och död, då sjuksköterskorna behövde ha full fokus på barnet. Sjuksköterskorna hade 

också svårt att fokusera på föräldrarna på grund av sina andra arbetsuppgifter. En känsla av 

ensamhet kunde uppstå i de akuta situationerna om sjuksköterskorna var först på plats.  

 

“och mamman skrek från sängen hur ’mår mitt barn’ och sånt, och jag kunde inte alls liksom, 

jag hade inte tiden att vända mig om och säga någonting” (Intervju 3). 

 

Uppfattningen var att det akuta arbetet inte fick störas, därför var det bättre att någon annan 

tog på sig ansvaret att stötta föräldrarna. Sjuksköterskorna ansåg att det fanns en brist på 

tillgänglig personal i de akuta situationerna, vilket resulterade i mindre tid till föräldrarna. 

Tidsbristen gjorde att sjuksköterskorna upplevde stress, framförallt när föräldrarna var 

stressade och fysiskt nära och när det var oklart hur den akuta handläggningen skulle fortlöpa. 

Sjuksköterskorna upplevde sig behöva vara på flera platser samtidigt, och arbetsinsatsen 

kunde då kännas bristfällig. Det upplevdes jobbigt att se föräldrarna stå där, ensamma och 

ledsna, utan att någon kunde ta hand om dom. 

 

“Man kan ju inte splittra sig, men man kan ju försöka göra.. så mycket man kan” (Intervju 9). 
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Sjuksköterskorna ansåg att föräldrarna påverkades negativt av att vissa moment kunde vara 

obehagliga att bevittna. Det resulterade i att föräldrarna erbjöds lämna rummet istället för att 

erbjudas att stanna kvar. En känsla av osäkerhet och att vara obekväm kunde infinna sig hos 

sjuksköterskorna om föräldrarna var med vid vissa medicintekniska moment som krävde 

mycket fokus. Känslorna grundade sig i en rädsla att göra fel och att föräldrarna skulle se det, 

vilket kunde göra att det blev en pressad situation. Sjuksköterskorna upplevde även att 

föräldrarna självmant kunde dra sig undan, fast de egentligen inte ville eller behövde det. I 

förlängningen gjorde det att föräldrarna kunde känna sig otillräckliga och lämnade därför över 

barnet till vårdpersonalen, som de ansåg vara mer kompetenta att vårda och sköta deras barn.  

 

“Jag tror många föräldrar upplever den här maktlösheten att där ligger mitt barn, som är så 

litet och utsatt, och jag kan inte göra någonting” (Intervju 8). 

 

Brist på prioritering av utrymme för föräldern 

I akuta situationer upplevdes det att föräldrarna inte kunde få plats nära barnet. 

Sjuksköterskorna uttryckte att föräldrarna alltid var välkomna att vara närvarande, med 

villkoren att de skulle kunna hantera situationen och att plats fanns för dom kring barnets 

bädd. Exempel som nämndes var dåligt planerade förlossningsrum, där föräldrarna var långt 

bort från barnbordet som även var positionerat på så sätt att sjuksköterskorna stod med ryggen 

mot föräldrarna. Det upplevdes då leda till en separation mellan föräldrar och barn trots att de 

befann sig i samma rum. En specifik situation som nämndes var när barnen skulle intuberas, 

då det ansågs vara svårt för föräldrarna att få plats. Föräldrarna kunde upplevas vara i vägen 

på grund av trängseln, och sjuksköterskor behövde då ibland flytta undan föräldern. Flera 

sjuksköterskor kände att det tog emot att be föräldrarna flytta på sig när det var trångt kring 

barnet, vilket i efterhand gjorde att sjuksköterskorna kände att de hade ett hårt bemötande 

gentemot föräldrarna. 

 

“Man vill aldrig liksom putta undan en förälder, men det måste man ibland nästan göra i en 

akut situation, tyvärr” (Intervju 4).  
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Dock upplevde sjuksköterskorna att det var naturligt att vårdpersonalen först och främst hade 

tillgång till barnet och att föräldrarna inte stod nära i dom situationerna. För att skydda 

föräldrarna ansågs det ibland vara bättre att de väntade utanför. 

 

“Och även om dom får stå med på ett hörn någonstans så är det alltid någon som kommer 

och trampar på och ’åhh ursäkta, nu får du flytta på dig, oj, nu får du flytta på dig’, och det 

blir ju inte heller bra” (Intervju 5). 

 

Traditioner och attityder påverkar 

Under intervjuerna framkom det att den familjecentrerade vårdens utförande kunde bero på 

vem det var som arbetade och den sjuksköterskans inställning till att involvera föräldrarna. En 

del sjuksköterskor upplevdes bara vilja fokusera på det medicinska medan andra ansåg att det 

var viktigt att kombinera familjecentrerad vård med det medicinska, även vid akuta 

situationer. Frånvaro av konsensus på arbetsplatsen kring familjecentrerad vård ansågs utgöra 

ett problem för tillämpningen.  

 

“Där beror det ju också väldigt mycket på vem det är som jobbar, och vad man har för 

inställning till det” (Intervju 8).  

 

Något som kunde påverka sjuksköterskornas inställning till ett familjecentrerat 

förhållningssätt i akuta situationer, var vilken erfarenhet sjuksköterskor hade från tidigare 

arbetsplatser och om det fanns en vana att arbeta familjecentrerat eller inte. Det kunde 

upplevas svårt att ställa om sitt tankesätt från att ha arbetat patientcentrerat till att arbeta 

familjecentrerat. Dock fanns det en insikt om vilket förhållningssätt som skulle användas på 

deras nuvarande arbetsplats, även om föräldrarna för vissa sjuksköterskors lika gärna kunde 

vänta utanför vid akuta situationer. Sjuksköterskorna uttryckte att det kändes mer 

meningsfullt att ha föräldrarna närvarande om de hade en etablerad relation med dom sedan 
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tidigare. På förlossningen, när sjuksköterskorna oftast träffade föräldrarna för första gången, 

ansågs det därför vara naturligt att förlossningspersonalen tog hand om föräldrarna. 

Respekt, deltagande och kommunikation - främjar familjecentrerad vård  

Genom anpassad kommunikation och att se fördelarna med att ha föräldrarna som en del i 

teamet, främjades den familjecentrerade vården i akuta situationer. Det uppgavs ha positiva 

effekter för alla inblandade. 

Föräldrarna – en naturlig del i teamet 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns många möjligheter att tillämpa familjecentrerad vård i 

akuta situationer. När föräldrarna togs omhand och blev involverade direkt från start, även 

fast situationen var akut, upplevde sjuksköterskorna att de stannade kvar hos sitt barn under 

hela vårdtiden och var mer delaktiga. Det hade därmed positiva effekter för barn, föräldrar 

och sjuksköterskor. 

 

“När man väl får vara med så kommer man närmare och vågar vara med hela vägen”  

(Intervju 3). 

 

Sjuksköterskorna såg föräldrarna som en del av teamet och att det var naturligt att föräldrarna 

var delaktiga i de åtgärder som utfördes i akuta situationer. Det ansågs som positivt att 

föräldrarna kunde hjälpa till, exempelvis med att lugna barnet vid moment som kunde 

upplevas obehagligt för barnet. Föräldrarna sågs då som en resurs istället för en utomstående 

som potentiellt bara var i vägen. Sjuksköterskorna poängterade att det var viktigt att 

föräldrarna såg sig själva som en i teamet, att de inte behövde be om ursäkt för att de var där. 

I de situationer då det var problematiskt att få föräldrarna nära sitt barn, kunde problemet 

lösas genom att se om föräldern kunde byta plats vid kuvösen med en vårdpersonal för att 

ändå få vara nära. 
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“Ett barn sjönk i syresättning och puls, och då stod pappan vid barnet vid sidan om kuvösen. 

Och det larmade då från övervakningen, och då så är barnet rossligt så vi fick suga rent. Och 

pappa fick då stå och hålla om barnet” (Intervju 2). 

 

Det var positivt att ge föräldrarna en roll, så att de inte kände att de bara stod där och inte 

kunde göra något för sitt barn. Delaktighet i en akut situation kunde vara att hitta de små 

sakerna som föräldrarna kunde göra, som till exempel att hålla i barnets hand eller någon 

annan uppgift som inte ställde för höga krav på föräldern. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

viktigt att delaktighet sker på föräldrarnas villkor. Delaktighet behövde inte innebära att stå 

precis vid sitt barn eller göra något aktivt, utan kunde ske på distans från andra sidan rummet, 

så länge dom såg och var där. Att se till att föräldern hade en plats att sitta på i rummet ansågs 

vara viktigt och ett sätt att främja föräldranärvaro. Sjuksköterskorna som önskade arbeta 

familjecentrerat fick en ökad känsla av trygghet och tillfredsställelse när föräldrarna hade 

lyckats bli involverade. Tillämpning av familjecentrerad vård i akuta situationer kunde 

tydliggöras när sjuksköterskorna reflekterade i efterhand över vad de kunde gjort för att 

involvera föräldrarna. Ett exempel kunde vara att be föräldrarna komma närmare. 

 

“Jag tittade honom i ögonen och jag ber honom att komma närmare barnet, säger vart han 

kan stå och, ta här, du kan hålla din son i handen, åh vad fin han är” (Intervju 3). 

 

Det var viktigt för sjuksköterskorna att reflektera över vems händer som behövde finnas hos 

barnet och vilka uppgifter som kunde lämnas över till föräldrarna. De ansåg att 

vårdpersonalen inte kunde ersätta det sociala samspelet och tryggheten som föräldrar kunde 

ge sitt barn. Genom att bekräfta föräldrarna när de gjorde något bra, till exempel höll om sitt 

barn och var närvarande, så kunde de bli stärkta i sin roll som föräldrar samt känna sig viktiga 

och betydelsefulla. Föräldrarnas närvaro i rummet ansågs positiv eftersom de såg vad som 

hände barnet i situationen. Sjuksköterskorna var övertygade om att fördelarna med det var att 

föräldrarna inte behövde fantisera om vad som hänt i efterhand. Sjuksköterskorna upplevde då 

att föräldrarnas trauma kunde reduceras vilket underlättade föräldrarnas förmåga att bearbeta 

händelsen, oavsett om det gick bra eller dåligt för barnet. Det kändes även lättare för 
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sjuksköterskorna att bemöta föräldrarnas tankar och farhågor efteråt om de hade varit 

närvarande vid den akuta situationen.  

 

”Dom behöver inte undra efteråt, vad som har hänt och vem som har gjort vad, utan dom är 

på plats” (Intervju 5).  

 

Anpassad kommunikation i akuta situationer 

För att möjliggöra familjecentrerad vård i akuta situationer behövde information ges till 

föräldrarna. Information gavs i efterhand om situationen krävde det, och de flesta föräldrar 

accepterade det. Sjuksköterskorna var överens om att information till föräldrarna var viktig 

och helst skulle ske fortlöpande under det akuta omhändertagandet av barnet. För att 

föräldrarna skulle våga vara med krävdes det att informationen var ärlig utan att den färgats 

av sjuksköterskornas egna värderingar om hur föräldrarna skulle reagera på situationen. 

Sjuksköterskorna ansåg dock att barnsköterskan var den person som lättast kunde ta på sig 

ansvaret för att ta hand om föräldrarna och ge information. Uppmärksamhet på föräldrarna 

och att erkänna deras närvaro, även i akuta situationer, ansågs vara lätta åtgärder för att 

tillämpa familjecentrerad vård. Kommunikation i situationen kunde därför vara att inte stå 

med ryggen emot, få ögonkontakt, nicka, och att säga hej. Det ansågs få föräldrarna att känna 

sig välkomna.  

 

”Man måste försöka få fram pappan till akten och säga ’men här är ditt barn’, här är liksom, 

kunna göra pappan delaktig i de momenten som faktiskt finns, behöver vi lyfta barnet, ja men 

då kan pappa göra det” (Intervju 8). 

 

Även fast sjuksköterskorna ibland upplevde en tidsbrist i de akuta situationerna, fanns det 

möjlighet att hinna med föräldrarna. Ett exempel var på operation, där föräldern hade en mer 

naturlig plats vid barnbordet, mitt emot sjuksköterskan, där det blev lättare att både informera 
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och involvera. En del akuta situationer upplevdes vara mer “under kontroll” och då fanns det 

tid för sjuksköterskan att prata med föräldrarna, vilket ansågs lugna dom.  

 

”Liksom såhär att man pratar lite om det samtidigt som man jobbar på då med det man 

behöver göra” (Intervju 3). 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att det inte tog lång tid att informera eller säga några ord till 

föräldern samt att det inte påverkade det akuta arbetet med barnet. När sjuksköterskorna 

kände att de hade tagit sig tid att informera och fått föräldrarna nära sitt barn infann sig en 

känsla av tillfredsställelse. 

Kunskaper och värderingar - betydelsefullt för familjecentrerad vård 

Flera olika aspekter framkom under intervjuerna vad sjuksköterskorna ansåg främja deras 

förmåga att arbeta familjecentrerat. Genom erfarenhet, empatiskt förhållningssätt och 

kompetensutveckling kunde sjuksköterskorna känna sig bekväma med att involvera 

föräldrarna i akuta situationer. 

Trygghet i yrkesroll – erfarenhet och utbildning 

Sjuksköterskorna hade ett behov av att känna trygghet i sin yrkesroll för att kunna arbeta 

familjecentrerat i akuta situationer. Genom att känna en trygghet i sig själv och att veta vad 

som praktiskt behövde göras i situationen, kunde sjuksköterskorna lyfta blicken, undvika 

tunnelseende och därmed göra flera saker samtidigt. Tryggheten gjorde att sjuksköterskorna 

även vågade ta ett steg tillbaka och släppa fram föräldrarna, samtidigt som de upplevde 

kontroll över situationen. Att inte verka stressad och i stället utstråla lugn ansågs vara viktiga 

egenskaper i akuta situationer då föräldrarna närvarade, eftersom de inte ville påverka 

föräldrarna negativt när de troligtvis redan var rädda och oroliga. 

 

“Och mamman sa efteråt att hon hade tittat på mig hela tiden. För att hon tyckte att jag var 

såg så lugn ut så då blev hon inte orolig. Och så började jag säga någonting och då sa hon 
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att ’nu får du inte säga att du var orolig, för jag vill ha den bilden av dig att du var lugn hela 

tiden’, då sa jag ’ja jag var lugn, jag visste att det skulle hämta sig’ men inuti hade jag ju 

jättehög puls” (Intervju 1). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att erfarenhet var viktigt för att kunna arbeta familjecentrerat i akuta 

situationer. Erfarenhet erhölls genom att uppleva olika situationer på arbetet och på så vis 

lärde sig sjuksköterskorna att ingen familj var den andra lik. Arbetslivserfarenhet ansågs leda 

till att sjuksköterskorna även lärde sig hur de skulle prata med föräldrarna i akuta situationer, 

dock fanns ett behov av mer kunskap inom det kommunikativa området. Rätt utbildning och 

personlig lämplighet nämndes också som viktiga aspekter för att kunna arbeta familjecentrerat 

i akuta situationer. Sjuksköterskorna på arbetsplatsen ansågs sig ha rätt utbildning, eftersom 

de var specialistutbildade och därmed hade fördjupade kunskaper inom psykologi. Trots det 

belyste sjuksköterskorna att det fanns ett behov av fördjupade kunskaper inom arbetsgruppen 

angående anknytningsprocessen, innebörden av familjecentrerad vård, dess betydelse för 

familjen samt fördjupade kunskaper om krisreaktioner hos föräldrarna. De utbildningar som 

nämndes tillgängliga på arbetsplatsen för kompetensutveckling inom familjecentrerad vård 

var NIDCAP, Family and Infant Developmental Education (FINE) samt praktisk 

scenarioträning i akuta händelser. Sjuksköterskorna ansåg att de här utbildningarna främjade 

deras förmågor att arbeta familjecentrerat i akuta situationer. 

Empatiskt förhållningssätt 

Att ha ett empatiskt förhållningssätt gentemot föräldrarna ansåg sjuksköterskorna vara 

nödvändigt för att kunna arbeta familjecentrerat i akuta situationer. Det fanns en stor 

medvetenhet hos sjuksköterskorna om föräldrarnas känslor såsom oro, stress, sorg och rädsla i 

akuta situationer. Vissa föräldrar kunde även reagera aggressivt på grund av rädsla för sitt 

barns liv. Det var därmed viktigt att vara medveten om föräldrarnas känslor av kontrollförlust 

och att inget blev som de hade tänkt. Enligt sjuksköterskorna var det lättare att möta 

föräldrarna i vården om det fanns en förståelse för föräldrarnas situation.  

 

”Ofta har man en totalt skräckslagen pappa som sitter och inte vet någonting, och detta blev 

inte alls som det skulle bli och har kaos” (Intervju 8). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att belysa studiens trovärdighet krävs en diskussion kring pålitlighet, bekräftelsebarnhet 

och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Syftet med föreliggande studie var att 

belysa sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer. 

Kvalitativ metod i form av en intervjustudie användes vilket ansågs vara en god metod för att 

besvara syftet. Enligt Henricsson (2017) stärks studiens giltighet genom valet av kvalitativ 

intervjustudie när det finns få tidigare studier att tillgå (a.a.). Att använda en annan metod för 

att få fram personliga berättelser och erfarenheter hade varit möjligt, exempelvis genom att 

genomföra en litteraturstudie. Dock fanns få tidigare studier inom det aktuella området vilket 

gjorde att en sådan metod inte upplevdes vara genomförbar. Föreliggande studie utfördes 

utifrån en innehållsanalys med induktiv ansats som inspirerades av Elo och Kyngäs (2007) 

beskrivning. Innehållsanalys som design ansågs passa bra för att se betydelsen i 

informanternas berättelser. Fördelen med att välja att utgå från Elo och Kyngäs (2007) var att 

det fanns en valmöjlighet att välja induktiv eller deduktiv ansats. Författarna valde att ha en 

induktiv ansats för att kunna analysera materialet förbehållslöst utifrån syftet.  

Innan studien påbörjades genomfördes en pilotintervju för att pröva frågorna i den 

semistrukturerade intervjuguiden. Eftersom samtycke från enhetschefen inte erhållits vid den 

tidpunkten genomfördes en pilotintervju på författarnas arbetsplats, med en kollega som hade 

lång erfarenhet av neonatalvård samt en specialistutbildning inom barnsjukvård. En svaghet 

med att utföra pilotintervjun på en allmän neonatalavdelning kan vara att frågorna inte blev 

rätt utformade utifrån syftet, då pilotintervjun inte utfördes på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Dock ansåg författarna att frågorna kunde appliceras på båda 

avdelningarna då intensivvård och akuta situationer även sker på en allmän 

neonatalavdelning. En fördel med att pilotintervjun genomfördes på författarnas arbetsplats 

var att vederbörande kunde känna sig mer avslappnade och säkra i intervjusituationen samt 

kunde pröva tekniken i lugn och ro. Dessvärre kunde inte pilotintervjun inkluderas i studien 

vilket gjorde att en intervju föll bort även fast materialet svarade väl upp mot syftet.  

För att öka bekräftelsebarheten är det viktigt att diskutera studiens urvalskriterier (Henricsson, 

2017). Urvalet var strategiskt för att spegla sjuksköterskors erfarenheter inom 
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familjecentrerad vård i akuta situationer utifrån ett neonatalt intensivvårdsperspektiv. En 

variation i urvalet är en faktor som ökar överförbarheten i studien och trovärdigheten i urvalet 

(Henricsson, 2007). Vilken specialistutbildning och erfarenhet sjuksköterskorna hade inom 

området varierade. Det bidrog till bredd i materialet vilket anses som en styrka i studien.  

Med hänsyn till studiens begränsade tid försökte författarna styra antalet informanter som 

tillfrågades att delta i studien genom att inte fråga fler än tretton sjuksköterskor. När 

författarna själva tillfrågar och delar ut informationsbrev på plats kan det eventuellt upplevas 

som tvingande för informanten. Det hade varit att föredra om mellanhanden i större 

utsträckning hade utfört uppgiften, vilket var den ursprungliga idén. Författarna fick överta 

ansvaret från mellanhanden eftersom personen i fråga hade hög arbetsbelastning under 

studiens genomförande. Det kan dock ha varit positivt att författarna tillfrågade informanterna 

eftersom de då fick en uppfattning av vilka som skulle utföra intervjuerna och studien.  

Under datainsamlingen genomfördes två intervjuer digitalt via LU Zoom. Enligt Ali och 

Skärsäter (2017) kan fördelarna med att intervjua via internet vara att det spar tid och 

möjliggör ett högre deltagande. Nackdelarna kan vara att en viss teknisk kunskap krävs hos 

informanten och författarna. Det kan även vara svårare för informanten att få ett förtroende 

för författaren digitalt (a.a.). Intervjuerna upplevdes inte påverkas negativt av att utföras via 

LU Zoom, då författarna sedan tidigare hade erfarenhet av att arbeta med det aktuella 

programmet samt att ljud och bild var av god kvalitet. Det var flertalet informanter som inte 

ville utföra intervjuerna utanför sin arbetstid, varför författarna fick anpassa sig till det. 

Intervjuer som utfördes under arbetstid riskerade därför att bli kortare av olika anledningar. 

Det kan ses som en svaghet då informanterna kan ha utelämnat viss information på grund av 

tidspress. 

Det upplevdes som positivt av författarna att genomföra de två första intervjuerna tillsammans 

för att få ett gemensamt arbetssätt. Allt eftersom intervjuerna genomfördes transkriberades 

materialet fortlöpande, dock utan att handledaren fick tillgång till materialet. Om handledaren 

hade tagit del av första intervjuns transkriberade material hade författarna fått möjlighet till 

ytterligare vägledning i intervjumetodik samt att materialet säkert stämde överens med syftet. 

På grund av rådande pandemi så var det omöjligt för författarna och handledaren att träffas 

personligen. För att bevara konfidentialiteten övervägdes inte möjligheten att skicka 

transkriberat material via mail eller vanlig post. 
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Trovärdigheten och pålitligheten ökar i studiens resultat om utomstående granskar 

analysprocessen och det framtagna resultatet (Henricsson, 2017). Under analysprocessen har 

en fortlöpande diskussion förts mellan handledaren och författarna. Materialet har även 

granskats på arbetsseminarium av examinator och studiekollegor för att nya infallsvinklar 

skulle kunna synliggöras. Författarna har diskuterat idéer och utmanat varandras tankesätt 

kontinuerligt under arbetets gång. Att reflektera över författarnas förförståelse ökas studiens 

pålitlighet och trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna har varit medvetna 

om sin förförståelse som varit nedskriven redan innan studien påbörjades. Dock har 

författarnas förförståelse ändrats och skilt sig åt under studiens gång då båda författarna hade 

praktik på arbetsplatsen där intervjuerna genomfördes. En stark förförståelse om 

informanternas arbetsplats kan påverka analysprocessen och resultatet, därför har författarna 

fortlöpande diskuterat och påmint varandra om förförståelsen för att inte färga resultatet. Att 

ha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt ökar bekräftelsebarheten (Mårtensson och 

Fridlund, 2017), och under den naiva läsningen upplevdes inte förförståelsen försvåra arbetet. 

Däremot blev det svårare under den senare delen av analysprocessen då koder skulle utvinnas, 

då det var lätt att författarnas förförståelse påverkade koderna. Problemet uppmärksammades 

och koderna skrevs om för att säkerställa ett trovärdigt resultat.  

Författarna har eftersträvat ett etiskt förhållningssätt genom hela studien och de etiska 

principerna som nämnts under metodavsnittet har beaktats. Enligt Henricsson (2017) bör det 

föras en diskussion om det etiska förhållningssättet efter avslutad studie för att säkerställa att 

etiska principer har tagits i beaktande (a.a.). En svaghet i studien, ur ett etiskt perspektiv, kan 

vara att konfidentialiteten var problematisk att förhålla sig till när intervjuerna utförts på 

informanternas arbetsplats. Informanterna kunde därför eventuellt identifierats av sina 

kolleger. Därmed äventyrades principen att inte skada. När författarna uppmärksammade 

risken ändrades kodnumren för intervjuerna för att öka konfidentialiteten och därmed minska 

igenkänning av informanterna i resultatet. 

Med överförbarhet menas i vilken grad studien kan överföras på andra kontexter (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). Även om studien endast utfördes på en neonatal intensivvårdsavdelning, 

anser författarna till föreliggande studie att fynden kan ge insikt till andra som arbetar i 

liknande sammanhang, men det är upp till läsaren att bedöma.  
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Resultatdiskussion 

Föreliggande studie fokuserade på sjuksköterskors erfarenheter av familjecentrerad vård i 

akuta situationer. Det övergripande temat som identifierades var ”familjecentrerad vård i 

akuta situationer är komplext men möjligt med organisatoriskt stöd och 

kompetensutveckling”, vilket baserades på tre huvudkategorier: Brist på prioritering av 

föräldrar – en barriär för familjecentrerad vård; Respekt, deltagande och kommunikation – 

främjar familjecentrerad vård och Kunskaper och värderingar – betydelsefullt för 

familjecentrerad vård.  

Resultatet i föreliggande studie visade att det fanns teoretisk kunskap inom familjecentrerad 

vård hos sjuksköterskorna, dock var det problematiskt att översätta den kunskapen till praktisk 

handling i akuta situationer. Studier visar att sjuksköterskor har svårt att få grepp om den 

familjecentrerade vården, och därför tillämpas endast delar av förhållningssättet (Coats et al., 

2011; Sergantini Felipin et al., 2018). Sjuksköterskorna i studien ansåg för det mesta att det 

inte var deras uppgift att involvera och informera föräldrarna i akuta situationer, utan 

delegerade ut den uppgiften till någon annan i teamet. Det kan bli problematiskt att lämna 

ifrån sig uppgifter som egentligen åligger sjuksköterskornas profession. Enligt författarna kan 

det då bli svårt att utveckla sin förmåga att arbeta familjecentrerat, framförallt i akuta 

situationer. Att bara ha teoretisk kunskap och inte sedan kunna omsätta den i praktisk 

handling, exempelvis på grund av ovana innebär att kunskapen inte har blivit en kompetens 

(Kirkevold 1996a). Det är viktigt att komma ihåg att kompetens inte är en oföränderlig 

kunskap som någon har eller inte har, utan den kan även gå förlorad (a.a.).  

 

Enligt Kirkevold (1996b) behöver sjuksköterskor ha förmåga att kontrollera sina reaktioner 

och anpassa dem utifrån vilka som är närvarande i den akuta situationen (a.a.). Under 

intervjuerna framkom att en kompetens som sjuksköterskorna ansåg nödvändig var att känna 

trygghet och lugn. Trygghet kunde erhållas genom erfarenhet, praktisk förmåga och teoretisk 

kunskap, vilket Kirkevold (1996a) anser är viktiga komponenter för att uppnå personlig 

kompetens. Studier bekräftar även att sjuksköterskor med erfarenhet och god förmåga att 

utföra sina praktiska arbetsuppgifter, uppvisar en ökad självsäkerhet och trygghet i att 

involvera föräldrarna i barnets vård (Ferreira et al., 2014; Trajkovski, Schmeid, Vickers & 

Jackson, 2012). När arbetsuppgifterna kan utföras på ett mer rutinmässigt sätt finns det mer 

tid att involvera föräldrarna (a.a.). Flera olika kompetenser är viktiga för sjuksköterskorna att 
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behärska i en akut situation (Kirkevold, 1996b). Bland annat behövs färdigheter att hantera 

medicintekniska moment effektivt och säkert samt att ha en förmåga att utföra flera saker 

samtidigt (a.a.). Sjuksköterskorna i studien upplevde dock att det var svårt att arbeta 

familjecentrerat eftersom de i första hand behövde fokusera på barnets tillstånd. Därmed 

kunde det medicinska i situationen ta överhand, vilket bekräftas av Kirkevold (1996b) som 

menar att akuta situationer ses som medicinska och inte som omvårdnadssituationer. Det är en 

utmaning för sjuksköterskor att prioritera effektivt i akuta situationer, vilket gör att barnets 

komplexa vård går före familjens behov av att bli informerade och involverade i vården 

(Brødsgaard et al., 2019; Coats et al., 2018; Trajkovski et al., 2012). Författarna till 

föreliggande studie är av uppfattningen att det är möjligt att tillämpa familjecentrerad vård i 

akuta situationer och att det inte handlar om att prioritera föräldrarna framför barnet. Om 

sjuksköterskorna kan fokusera på att vårda både barnet och föräldrarna ger det en bättre 

övergripande vård och ett bättre stöd till föräldrarna i den akuta situationen (Trajkovski et al., 

2012).  

 

Det nämns under intervjuerna att scenarioträning med fokus på akuta händelser upplevdes 

som positivt, eftersom det ökade sjuksköterskornas trygghet när de praktiskt visste vad de 

skulle göra. Studier har visat att det även är av värde för sjuksköterskor att ha scenarioträning 

i familjecentrerad vård i akuta situationer, det vill säga teamträning i att involvera föräldrarna 

(Coats et al., 2018; Ferreira et al., 2014). Det stärks av Kirkevold (1996a) som belyser att det 

är lika viktigt att öva på att tillämpa teoretisk kunskap som att öva på praktiska färdigheter. 

Den teoretiska kunskapen blir då ett verktyg som sjuksköterskorna kan använda i akuta 

situationer (a.a.).  

 

Sjuksköterskornas inställning till att involvera föräldrarna i akuta situationer varierade och 

tycktes vara personbundet. En inställning som sjuksköterskorna uttryckte var att föräldrarna 

ibland kunde vänta utanför rummet vid vissa medicintekniska moment. I en studie av 

Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, Winskill, och Stevens (2004) ansåg sjuksköterskorna att de 

skyddade föräldrarna genom att inte inkludera dom i obehagliga situationer, och att de då 

tillämpade ett familjecentrerat förhållningssätt (a.a.). I intervjuerna uttryckte sjuksköterskorna 

att när föräldrarna väntade utanför ansågs det minska deras oro och känsla av att vara i vägen. 

Paliadelis et al. (2004) fann i sin studie att sjuksköterskorna ansåg att föräldrarnas oro och 

stress ökar när de bevittnade obehagliga interventioner (a.a.), vilket stödjer sjuksköterskornas 
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uppfattning i studien. En reflektion enligt författarna är att bristande föräldrastöd kan vara en 

anledning till att föräldrarna väljer att lämna rummet. Sjuksköterskor bör inte generalisera och 

lägga in egna värderingar i vad föräldrar kan uppleva och känna. Det framkom även i 

intervjuerna att det var positivt om föräldrarna var med i de akuta situationerna, och att det 

ökade tryggheten för både barn och föräldrar. Därför är det enligt Ferreira et al. (2014) viktigt 

att förändra sjuksköterskornas uppfattning av att ha föräldrarna närvarande i akuta situationer 

då det minskar föräldrarnas trauma (a.a.). Genom att sjuksköterskor reflekterar över sitt sätt 

att arbeta kan de se sina handlingar utifrån ett nytt perspektiv (Kirkevold, 1996a). Det kan 

resultera i att sjuksköterskor omvärderar och utmanar sitt arbetssätt (a.a.). När det finns delade 

meningar om förhållningssätt och tillämpning gällande familjecentrerad vård är det svårare att 

göra förbättringar inom området (Toivonen, Lehtonen, Ahlqvist-Björkroth & Axelin, 2019). 

Kirkevold (1996a) menar att sjuksköterskor även behöver etisk kunskap för att fatta etiskt 

försvarbara beslut (a.a.). Separation av föräldrar och barn går emot barnkonventionen som 

svensk lag om det inte är för barnets bästa (United Nations Childrens Fund [UNICEF], 2020). 

Barnen har därmed rätt till sina föräldrar enligt lag (a.a.). Författarna ställer sig undrande till 

om det är etiskt försvarbart att barnets behov av trygghet och föräldranärvaro kommer i 

skymundan i akuta situationer. Därför är det av vikt att reflektera över hur separationen 

mellan barn och föräldrar kan minimeras för att förbättra den familjecentrerade vården. 

 

Det måste finnas motivation och en vilja hos sjuksköterskorna till att förändra sitt synsätt på 

utövandet av familjecentrerad vård och på sjuksköterskans professionella roll (Toivonen et al., 

2019). Motivationen bland sjuksköterskorna i studien varierade utifrån upplevelsen av 

tillfredställelse av att ha lyckats involvera föräldrarna och om de positiva effekterna 

synliggjordes. Dock kunde en brist på motivation till att tillämpa familjecentrerad vård i akuta 

situationer visa sig, om det inte fanns en relation mellan föräldrarna och sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskors attityder, kommunikationsförmåga och förståelse för föräldrarna har 

betydelse för att kunna utveckla ett partnerskap mellan sjuksköterskan och föräldrarna 

(Gomes da Silva et al., 2016; Trajkovski et al., 2012). Naef et al. (2020) anser att det är svårt 

att ändra attityder, och att strategier för att öka medvetenheten om familjecentrerad vård inte 

har någon inverkan (a.a.). Enligt sjuksköterskorna i studien kunde kunskap och färdigheter 

inom familjecentrerad vård främjas genom utbildning i NIDCAP, FINE och scenarioträning. 

Trots att utbildningarna fanns på arbetsplatsen upplevde sjuksköterskorna att ytterligare 

kompetensutveckling krävdes för att ändra attityder och traditioner. Genom utbildning i 
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familjecentrerad vård blir sjuksköterskor mer motiverade, skickliga, självsäkra och nöjda med 

att arbeta tillsammans med föräldrarna (Brødsgaard et al., 2019; Naef et al., 2020; Oude 

Maatman et al., 2020). En beteendeförändring är därför möjlig (Oude Maatman et al., 2020). 

Teoretiskt, praktisk och etisk kunskap blir personlig när den integreras i sjuksköterskans 

förståelsemönster och tankesätt (Kirkevold, 1996a). Enligt författarna kan ett förändrat 

tankesätt bidra med en ökad medvetenhet vilket gynnar den familjecentrerade vården. Ökad 

medvetenhet gör att sjuksköterskorna är mer välkomnande och intresserade av föräldrarna, 

vilket resulterar i ett större engagemang i föräldrarna direkt (Naef et al., 2020).  

 

Oude Maatman et al. (2020) beskriver att verksamhetschefer kan försöka påverka personalens 

medvetenhet kring familjecentrerad vård genom utbildning och att dela vetenskaplig 

forskning, men för att möjliggöra det är organisatoriskt stöd och vägledning nödvändigt (a.a.).  

Ferreira et al. (2014) ger exempel på hur den familjecentrerade vården i akuta situationer kan 

främjas med hjälp av standardiserade vårdplaner och tydlig policys att bemöta föräldrarnas 

behov (a.a.). I föreliggande studie framkommer ett behov av enighet i arbetssätt vad det gäller 

familjecentrerad vård i akuta situationer. Enligt Trajkovski et al. (2012) krävs enighet i 

arbetssätt för att kunna förbättra tillämpningen av den familjecentrerade vården (a.a.). En 

bidragande orsak till att sjuksköterskor inte använder kunskaper de har är att de saknar 

stöttning och förståelse från kollegor (Kirkevold, 1996a). En förutsättning för att teoretisk 

kunskap ska kunna översättas till praktisk handling är att sjuksköterskan befinner sig i en 

öppen, konstruktiv miljö där diskussioner är välkomna samt är en naturlig del i den vardagliga 

verksamheten (a.a.). Sjuksköterskornas behov av kompetensutveckling bör därför erkännas 

eftersom den vetenskapliga kunskapen bidrar till att stärka sjuksköterskans professionella roll 

(Kirkevold, 1996a). Författarna till föreliggande studie är av uppfattningen att om rätt stöd ges 

till sjuksköterskorna finns det goda möjligheter att underlätta tillämpningen av 

familjecentrerad vård i akuta situationer.  

Konklusion och implikationer 

Föreliggande studie visar att det finns kunskaper inom familjecentrerad vård hos 

sjuksköterskorna. Dock kan en ökad medvetenhet om fördelarna med familjecentrerad vård i 

akuta situationer underlätta utövandet. För att få en ökad medvetenhet behöver sjuksköterskor 
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ökad kunskap inom familjecentrering, enighet inom arbetsgruppen samt organisatoriskt stöd. 

Verksamheten bör därför fortsätta att fortbilda och tydliggöra hur den familjecentrerade 

vården ska utövas, även i akuta situationer. Studien bekräftar existerande forskning som visar 

att tillämpning av familjecentrerad vård är komplex men möjlig. Ytterligare forskning krävs 

dock för att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta familjecentrerat i akuta situationer. 

På så vis kan barriärer och möjligheter tydliggöras och tillämpningen förbättras. Genom att 

komma ihåg att den familjecentrerade vården inte är ett mål i sig utan en pågående process 

som aldrig tar slut, ökas insikten att den familjecentrerade vården är i ständig utveckling. 
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          Bilaga 1(1) 

 

 

Intervjuguide 

Inledande information 

-          Information om studien 

-          Studiens syfte 

-          Muntligt samtycke 

 

Bakgrundsfrågor 

-          Vilken specialistutbildning har du? 

-          Hur många år har du arbetat med neonatal intensivvård? 

  

Öppna frågor 

1)      Tänk på en akut situation då föräldrarna var närvarande. Vad hände? 

• Hur reagerade du i situationen? Finns det andra situationer som du kommer att tänka på? 

2)      Involverade du föräldrarna?  

• Hur involverade du föräldrarna? Varför involverades dom inte?  

3)      Vilken betydelse tänker du att det kan ha för sjuksköterskan att föräldrarna är med vid akuta 

situationer?  

• Vilken betydelse tänker du att det har för föräldrarna att bli involverade tidigt? 

 

4) Vad tänker du att en sjuksköterska ska ha för kunskap och kompetens för att kunna involvera 

föräldrarna i akuta situationer?  

• Vad behöver du för att utveckla din kompetens? 
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5)      Anser du att det finns några hinder för dig att bedriva familjecentrerad vård i akuta situationer? 

  

Följdfrågor 

-          Kan du utveckla det? 

-          Kan du berätta något mer? 

-          Hur reagerade du då? 

-          Hur menar du? 

-          Vad fungerade bra i situationen? 

-          Var det något som inte kändes bra? 

  

Sammanfattning av intervjun av författarna 

 

Avslutande frågor 

  

 


