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ABSTRACT  

Background: Nurses working on neonatal wards often work closely to parents of 

premature born babies. Parents’ participation in the care of their baby can affect their 

mental health, their connection to the baby and influence the well-being and 

opportunities for development for the child. Aim: To describe pediatric nurses’ 

experiences of optimizing the participation of parents in the care of their premature 

born babies. Method: A qualitative study was conducted. Eight female pediatric 

nurses from two comparable neonatal wards in Southern Sweden were interviewed 

with semi-structured questions. A qualitative content analysis was conducted. 

Findings: The result of the study was represented by two categories and nine 

subcategories: 1) Challenges, containing five subcategories: Variation in parent 

participation, Parental reactions, Communication issues, Relationship between the 

parents and the pediatric nurse and Organizational obstacles 2) Factors for progress, 

containing four subcategories: Favored attachment, Interaction between parents and 

the child, Professional treatment, and Education of parents and staff. Conclusion: 

Parental contributions in the care of their newborn, the pediatric nurses’ ways of 

involving the parents and the interaction between the two can determine if the 

parental involvement becomes optimized or is disadvantaged. Parents fear represent 

one of many obstacles for optimized participation and could be given further 

attention and increased resources. Educating the pediatric staff could also improve 

the quality of care when working with parents reactions and fear in the unthought-of 

situation.  
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor på neonatalavdelningar arbetar ofta i nära relation med 

föräldrar till för tidigt födda barn. Föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt barn 

kan påverka förälderns psykiska hälsa, anknytning till barnet samt påverka barnets 

välmående och möjlighet till utveckling. Syfte: Beskriva barnsjuksköterskors 

upplevelser av att optimera föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt för tidigt 

födda barn. Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Genom ett 

bekvämlighetsurval rekryterades åtta kvinnliga barnsjuksköterskor vid två 

jämförbara neonatalavdelningar i södra Sverige att delta vid semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Studiens resultat presenteras utifrån två kategorier med nio underkategorier: 1) 

Svårigheter, innefattande fem underkategorier: Föräldrars olika medverkan i 

omvårndaden, Föräldrars reaktioner, Kommunikationssvårigheter, Relationen 

föräldrar-barnsjuksköterska samt Organisatoriska hinder 2) Framgångsfaktorer 

innefattande fyra underkategorier: Gynnad anknytning, Samspel mellan föräldrar 

och barn, Professionellt bemötande samt Utbildning till föräldrar och personal. 

Diskussion/Slutsats: Föräldrars insatser i omvårdnaden av sitt barn, 

barnsjuksköterskornas sätt att involvera dem och samspelet mellan båda parter leder 

till att föräldrars delaktighet kan optimeras eller missgynnas. Föräldrars rädslor är ett 

hinder för optimerad delaktighet som behöver uppmärksammas och ges utökade 

resurser för att hantera. Fortbildning till vårdpersonal på neonatalavdelningar skulle 

kunna förbättra barnsjuksköterskornas professionalitet i bemötande och 

omhändertagande av rädda och oförberedda föräldrar. 
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INLEDNING 

Neonatalvårdens uppgift är att ta hand om det sjuka och för tidigt födda barnet, men 

också dess familj. Efter vårdtidens slut ska familjen känna sig trygg tillsammans och 

barnet ska få komma hem med föräldrar som känner sitt barn väl. Det nyfödda 

barnet går igenom en genomgripande fysiologisk omställning efter födseln och 

barnets tillstånd kan därmed förändras snabbt. Föräldrarna befinner sig under tiden i 

en av livets största förändringar. På personalen ställs det höga krav på både 

kompetens och vana och professionellt bemötande är viktigt för att kunna ge bästa 

möjliga omvårdnad av barnet samt omhändertagande av barnets familj (Berg & 

Wingren, 2008).  

BAKGRUND  

För tidigt födda barn 

För tidigt födda barn, prematurfödda barn, är födda före fullgången vecka 37 dvs. 

tidigare än 259 dagar (Fellman, 2008). Antalet prematurfödda barn i Sverige 

perioden 1987 till 2009 har förändrats relativt lite, och då som nu föds cirka fyra 

procent efter vecka 33 men före vecka 36 och knappt en procent föds innan vecka 32 

(Socialstyrelsen, 2011). Ju yngre barnet är vid födseln desto större är graden av 

omogenhet och barnet riskerar att få allvarliga sjukdomar och/eller komplikationer. 

Trots detta är prognosen relativt god för överlevnad (Fellman, 2008). En studie 

utförd på 2995 barn födda före avslutad gestationsvecka 32 visar en överlevnad på 92 

procent fram till utskrivning. Överlevnadsprognosen för barn födda vecka 23 låg på 

36 procent för flickor och 28 procent för pojkar att jämföra med 99 procent för båda 

könen vid 32 veckors ålder (Mankeltow et al. 2013). I en studie på 944 

prematurfödda barn med en födelsevikt mellan 500 och 999 g framkom att 44 

procent av barnen hade allvarliga sjukdomar som odlingsverifierad sepsis (40 

procent), två procent hade verifierad meningit och åtta procent av barnen 

nekrotiserande enterokolit (NEC) (Bassler et al. 2009). 

Föräldrar till för tidigt födda barn  

Föräldrar till för tidigt födda och därmed ofta sjuka barn kan uppleva blandande 

känslor när barnet är nyfött och under den första tiden av barnets liv. Även när 

barnet stabiliserats medicinskt och är förhållandevis utom fara för försämring kan 
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negativa känslor förekomma vilka i vissa fall kan vara starkare än i början när barnet 

är nyfött (Sandén-Eriksson, Pehrsson, 2005). Psykisk ohälsa kan också drabba 

föräldrarna till sjuka nyfödda barn. Depression, oro och tvångsmässiga handlingar 

har visat sig vanligare bland mammor med för tidigt födda, sjuka barn, jämfört med 

mammor till barn som inte drabbats av sjukdom (Singer et al. 1999).  

När ett prematurfött barn läggs in för vård är tidiga åtgärder viktiga för att 

förhindra psykiskt ohälsa hos föräldrarna och försämrad anknytning till barnet. Ökad 

känsla av trygghet för föräldrarna och rädslor kan lindras genom att föräldrarna 

förberedas med information och planering av sjuksköterskor eller läkare innan 

inläggning på neonatalavdelning (Berg, Wingren, 2008). Att involvera föräldrarna 

genom att få dem delaktiga i barnets vård har visat sig spela stor roll t.ex. för 

föräldrarnas psykiska hälsa, för anknytningen mellan dem och barnet samt för 

barnets välmående och möjligheter till utveckling genom att bandet mellan barnet 

och föräldrarna förstärkts (Melnyk et al. 2006). Föräldrar berättar att relationen 

mellan dem och sjuksköterskorna har stor betydelse för deras upplevelse av 

tillfredsställelse under vårdtiden (Reis et al. 2010)-, och att ha en nära vänskaplig 

relation med primär sjuksköterskorna upplevs som positivt (Fegran, Fagermoen, 

Helseth, 2008). Föräldrars erfarenheter från neonatalvården baseras på deras 

kunskap, råd och guidning samt utifrån vilket känslomässigt stöd de fått (Kyno et al. 

2013). 

Vårdmetoder som kan förbättra föräldra-barn-relationen 

Familjecentrerad vård (Family-centered care, FCC), är en modell inom sjukvården 

som bygger på teorin om att optimerad hälsa uppnås när patientens familj har en 

aktiv roll i vården och när familjen ses som en enhet där den gemensamma hälsan är 

betydelsefull (Benzein, Hagberg, Saveman, 2012 a; Gooding et al. 2011). Inom 

neonatalvården innebär familjecentrerad vård att fokus flyttas från det enskilda 

nyfödda barnet till att gälla hela familjen och den kontext som familjen lever i. 

Familjemedlemmar, framförallt föräldrarna, är barnets naturliga omsorgspersoner 

och för barnet är de emotionella, sociala och utvecklingsmässiga behoven 

nödvändiga. Familjestödjande program ämnar till att hjälpa familjer att klara av den 

stress som skapas genom att ha ett nyfött barn på en intensivvårdsavdelning samt att 

stödja familjen till att delta i vården av sitt barn. Syftet med FCC är att familjen ska 

delta i beslut och vara delaktiga i läkningsprocessen genom öppen och ärlig 
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kommunikation med vårdpersonalen, så att vården baseras på familjens kultur och 

värderingar, familjestruktur och traditioner (Gooding et al. 2011). 

Olika vårdprogram och arbetssätt har utformats för att involvera föräldrarna i 

omvårdnaden av sitt prematurfödda barn inom neonatalsjukvården. Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) används i 

neontalvården för att förstå det prematura barnets signaler. Detta program har 

fördelar som underlättar för barnets mamma att bli delaktig i barnets vård och 

därigenom stärks banden mellan mamma och barn (Kleberg, Hellström-Westas, 

Widström, 2007). Dess huvudsakliga syfte är att genom utförliga observationer av 

barnets reaktioner på omvårdnadshandlingar, planera och utföra vården på bästa sätt 

för barnet. På så vis minskas påfrestningar på barnet och möjligheter till utveckling 

ökar (Kleberg, Westrup, 2008). Hud-mot-hud metoder som känguruvård (KMC) har 

påvisat positiva effekter på prematurfödda barn och kan öka överlevnadsmöjligheten. 

Det har också visat sig kunna minska risken för infektioner och öka barnets tillväxt 

(Conde-Agudelo, Diaz-Rossello, Belizan, 2011). KMC anses också ha psykologisk 

positiv effekt på mamman genom att stärka upplevelsen av kompetens i förhållande 

till sitt prematura barn (Tessier et al. 1998). Även de yngsta prematurfödda barnen 

födda vecka 22-26 kan klara känguru metoden väl enligt en studie av Karlsson et al. 

(2012). 

Ett annat sätt att få föräldrarna delaktiga är att de medverkar vid läkarronden. 

Detta deltagande har visat sig minska föräldrarnas oro för sitt barn och öka 

förtroendet för vårdpersonalen. Vårdpersonalen kan dock ha blandade åsikter om 

föräldrars medverkan. De kan uppleva det som negativt, att ronden tar längre tid, 

eller att de känner sig hämmade inför föräldrarna. En del kan uppleva oro över att 

föräldrarna skulle bli förvirrade av fackspråk som används vårdpersonalen emellan 

medan andra upplever föräldrarna som mindre oroliga efter medverkan. Genom 

föräldrars deltagande vid läkarronden skulle kommunikationen med föräldrarna 

kunna förbättras (Grzyb et al. 2013).  

Sjuksköterskors arbete med föräldrarna 

Att engagera föräldrarna i vårdandet av sitt för tidigt födda barn är essentiellt för 

både barn och föräldrars välmående. Det ställer också krav på all involverad 

vårdpersonal, inte minst på sjuksköterskor som arbetar på neonatalavdelningar och 
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har omvårdnadsansvaret för barnen och deras föräldrar. Under vårdtiden är 

föräldrarnas närvaro nödvändig. De behöver hjälp av personalen att närma sig barnet 

och att sköta sitt barn som kan vara både mycket sjukt och tidigt prematurfött. 

Regelbundna samtal med vårdpersonal samt vårdplanering i samråd med föräldrarna 

ger trygghet och delaktighet (Berg, Wingren, 2008). 

Den avancerade vården utförs med barnets bästa i fokus, i en unik miljö som 

samtidigt kräver att sjuksköterskor skapar en trygg och ömsesidig relation med 

föräldrarna. Detta kan upplevas som en stor utmaning av sjuksköterskor på 

neonatalavdelningar (Fegran, Helseth 2009; Hall et al. 2010). Professionella 

relationer på neonatalavdelningar kan å andra sidan upplevas som otydliga eftersom 

sjuksköterskor arbetar för att få föräldrarna delaktiga i vården nästan som 

medarbetare (Fegran, Helseth, 2009). Både föräldrar och primärsjuksköterska 

upplever dock relationen mellan dem som viktig under vårdtiden för barnet och en 

god relation eftersträvas (Fegran, Fagermoen, Helseth, 2008; Fegran, Helseth, 

2009). Men att på ett professionellt sätt möta föräldrarna bygger i hög grad på mer 

personlig förmåga att kunna bygga upp en relation och ett förtroende än på praktisk 

eller teoretisk kunskap inom neonatologi vilket kan upplevas som en utmaning 

(Fegran, Helseth, 2009). Sjuksköterskor beskriver också att det kan vara utmanande 

att vårda svårt sjuka barn och se föräldrarna fulla av hopp om att deras barn ska 

överleva och bli ett friskt barn trots att tillståndet är väldigt kritiskt (Webb et al. 

2014). Sjuksköterskor berättar att en pålitlig relation dem och föräldrarna emellan är 

att eftertrakta, men samtidigt att detta kan vara svårt. Situationen kan vara tung att 

hantera (Fegran, Fagermoen, Helseth, 2008; Hall et al. 2010) och en del 

sjuksköterskor kan använda tidspress som en ursäkt för att slippa komma för nära. 

En del önskar också allt mindre kontakt med föräldrarna efterhand som vårdtidens 

slut börjar närma sig (Fegran, Fagermoen, Helseth, 2008).  

Ibland upplever sjuksköterskor att föräldrarna inte får tillräcklig information 

om vilka risker prematuritet medför och anser att diskussion om detta skall föras mer 

rakt med föräldrarna (Webb et al. 2014). Prematurfödda barn har behov av tidig 

(hud-) kontakt med föräldrarna. Initiativet för att komma igång är sjuksköterskors 

ansvar och de beskriver det som en kritisk ”tröskel” att få igång hud-mot-hud 

relationen. Sjuksköterskor kan bekräfta att signaler hos barnet tyder på att det mår 

bättre när hud-mot-hud metoden används genom att närheten till föräldrarna 

motverkar stress. I de fall föräldrarna inte slappnar av skapas i stället oro hos barnet 
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vilket upplevs som ett misslyckande för sjuksköterskor eftersom varken barnet eller 

föräldern fick en positiv upplevelse (Gåre-Kymre,Bondas, 2013). Sjuksköterskor 

beskriver att det kan vara som en balansgång att involvera och stödja föräldrarna i 

omvårdnaden av barnet samtidigt som de oroar sig för barnets välbefinnande. Det 

beskrivs också som en utmaning att arbeta inom en specialistinriktning som ständigt 

utvecklas och att brist på tid och plats kan skapa frustration då möjligheten att utföra 

sitt arbete åtstramas (Hall et.al, 2010). 

Tidigare studier fokuserar framförallt på föräldrars upplevelser av att få ett 

prematurfött barn (jmf. Sandén-Eriksson, Pehrsson, 2005; Singer et al. 1999) eller på 

relationen mellan föräldrar och sjuksköterskor på neonatalavdelningar (jmf. Fegran, 

Fagermoen, Helseth, 2008; Fegran, Helseth, 2009; Reis et al. 2010). Det finns 

däremot relativt få studier som belyser barnsjuksköterskor som arbetar på en 

neonatal avdelning och som fokuserar på deras arbete med föräldrarna. Dessutom 

finns få studier utförda i Sverige och endast ett fåtal utförda i Danmark och Norge. I 

en dansk studie intervjuades sjuksköterskorna med utgångspunkt i vad det innebär 

att vara sjuksköterska på en neonatalavdelning (jmf. Hall et al. 2010). En norsk 

studie fokuserade på sjuksköterskors upplevelser av att starta upp hud-mot-hud med 

föräldrar och barn (jmf. Gåre-Kymre, Bondas, 2013).  

Problematiken att möta föräldrar i kris samtidigt som barnets prematuritet 

ofta medför allvarliga komplikationer ställer höga krav på barnsjuksköterskors 

kompetens och möjlighet att finna balans mellan barnets behov och föräldrarnas. I 

denna studie har vi valt att fokusera på barnsjuksköterskornas arbete med att 

optimera föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden av barnet. Hur upplever de arbetet 

och vad kan vi lära oss av dessa upplevelser?  

METOD 

Syfte  

Beskriva barnsjuksköterskors upplevelser av att optimera föräldrars delaktighet i 

omvårdnaden av sitt för tidigt födda barn. 
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Design 

För studien valdes en induktiv kvalitativ ansats och data samlades in genom 

intervjuer. Målet med den kvalitativa forskningen är att uppnå en berikad förståelse 

för ett existerande fenomen och hur det upplevs av individen i sitt sammanhang 

(Polit & Beck, 2010).  För upplägg av rubriker samt referensteknik är studien 

inspirerad av artikelstruktur från tidskriften Journal of Advanced Nursing (2014). 

Urval 

I studien användes ett bekvämlighetsurval, dvs. deltagarna rekryterades genom att 

efter ha informerats om studien själva anmäla intresse att delta som informanter 

(Polit & Beck, 2010). Informanterna arbetade på två jämförbara neonatalavdelningar 

på två länssjukhus i södra Sverige och med liknande vårdnivå. Verksamhetschefer 

och avdelningschefer på sjukhusen kontaktades per telefon för muntligt 

godkännande om genomförande av studien. Det muntliga godkännandet 

kompletterades även skriftligt.  De tilldelades i samband med detta både muntlig och 

skriftlig information om studiens syfte och upplägg (bilaga 1) och ombads förhöra sig 

i arbetsgruppen efter lämpliga, frivilliga kandidater, vars kontaktinformation sedan 

lämnades till författarna. 

Åtta barnsjuksköterskor, fyra från respektive neonatalavdelning tackade 

muntligen ja till att delta i studien. De erhöll informationsbrev (bilaga 1) och muntlig 

information om studiens syfte och upplägg, samt om avidentifiering och kodning i 

samband med analys av insamlat material. Deltagarna i studien skulle ha 

specialistutbildning som barnsjuksköterska samt minst ett års erfarenhet av arbete på 

neonatalavdelning. De var mellan 30 och 49 år och deras yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska på neonatalavdelning sträckte sig mellan 2 till 20 år. Samtliga 

informanter var kvinnor.  

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

är att föredra när forskaren har förutbestämda teman eller ämnen som bör belysas i 

intervjun (Polit & Beck, 2010). Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide med 

egenkonstruerade frågor och tillhörande följdfrågor (bilaga 2). Dahlberg (1997) 

menar att frågor och följdfrågor bör formuleras med syfte att få intervjupersonen att 

förtydliga och fördjupa sig så att forskaren ska kunna få en ökad förståelse. Dahlberg 
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(1997) skriver även att en intervjuguide kan användas för att försäkra sig om att den 

efterfrågade informationen blir likadan i de olika intervjuerna.  

Den som först anmälde sitt frivilliga intresse för deltagande i studien fick 

genomgå pilotintervjun för att testa intervjuguidens kvalitet.  Granskning av 

pilotintervjun ledde inte till några förändringar i frågematerialet och intervjun kunde 

därmed användas som en del i datainsamlingen. Inklusive pilotintervjun genomförde 

författarna fyra intervjuer var. Författarna genomförde inga intervjuer vid sina egna 

arbetsplatser. Intervjuerna tog 21 till 46 minuter och spelades in med diktafon och 

mobiltelefon. De genomfördes under mars 2014 i enskilda rum på deltagarnas 

arbetsplatser eller i deras hem. Det inspelade materialet från intervjuerna skrevs ut 

ordagrant och avidentifierades genom att förse respektive intervju med en egen färg, 

för att underlätta bearbetningen av texten samt för att kunna spåra data till 

respektive intervju. 

Analys 

Data analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys.  Denna metod är 

välbeprövad och använd inom omvårdnadsforskning. Metoden syftar till att 

förutsättningslöst analysera, granska och tolka texter om människors upplevelser av 

specifika fenomen/situationer (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Intervjuerna 

lästes igenom noggrant för att få en uppfattning om innehållet. Därefter 

identifierades meningsenheter, dvs. textpassager, vilka svarade tydligt mot studiens 

syfte. Meningsenheterna kondenserades sedan för att kunna delas in i 

underkategorier och slutligen i kategorier.  

Med kondensering avses att förkorta meningsenheterna och göra dessa mer 

lätthanterliga genom en koncentration av det väsentliga innehållet. Genom kodning 

sätts sedan en etikett på respektive meningsenhet för att kort och abstrakt beskriva 

dess innehåll. Flera koder med liknande, homogent innehåll sammanfogas sedan till 

underkategorier, vilka i sin tur sorteras utifrån innehållets likheter och skillnader till 

kategorier. Genom denna bearbetning bör ingen information som svarar mot syftet 

gå förlorad (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Vid analysarbetet byttes två av 

respektive författares intervjuer ut mot den andres. Dessa bearbetades sedan till 

meningsenheter av författarna var för sig, för att sedan kodas och kategoriseras 

gemensamt (tabell 1).  
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Tabell 1, Exempel på meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier.  

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

 

… Och att man låter 
dem vara delaktiga 
så mycket som 
möjligt och att man 
gör det tidigt. 
Annars kan det lätt 
falla bort… 

 

Tidigt engagemang 

 

Gynnad anknytning 

 

 

 

 

Framgångsfaktorer 

 

 

 

 

 

… Att man inte bara 
tittar upp och säger 
hej och sen 
fortsätter man med 
det man gör utan 
föräldrarna måste 
känna sig 
välkomna… 

 

Bekräfta föräldrarna 

 

 

 

 

Professionellt 
bemötande 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

För att säkerställa ett forskningsetiskt förhållningssätt utfördes studien i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) och Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Efter 

tillhandahållen information om studien (bilaga 1) och dess syfte erhölls muntligt 

godkännande av informanterna samt skriftligt godkännande från verksamhetschefer 

och avdelningschefer.  Informanterna upplystes om sin rätt att avböja deltagande, att 

intervjuerna skulle avidentifieras inför resultatsammanställning samt att 

intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt under analysarbetet.  
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RESULTAT    

Resultatet utgörs av barnsjuksköterskors upplevelser av att optimera föräldrars 

delaktighet och har utifrån sitt innehåll delats in i kategorier och underkategorier, se 

tabell 2.  

Som illustration för hela resultatet presenteras ett citat från en barnsjuksköterska 

som beskriver sitt arbete för att optimera föräldrars delaktighet:   

”Det är väldigt roligt, men man måste inse att det är inte bara den här lilla 

patienten som man har hand om, utan det är en hel familj som man ska få att 

fungera ihop med det här lilla barnet” (IP5).  

Tabell 2, Kategorier och underkategorier som illustrerar barnsjuksköterskans arbete 

för att optimera föräldrars delaktighet.   

Kategori  Underkategori 

 

 

Svårigheter  

Föräldrars olika medverkan i 
omvårdnaden 

Föräldrars reaktioner 

Kommunikationssvårigheter  

Relationen föräldrar-
barnsjuksköterska 

Organisatoriska hinder 

 

Framgångsfaktorer  

Gynnad anknytning 

Samspel mellan föräldrar och barn 

Professionellt bemötande 

Utbildning till föräldrar och personal 

 

Svårigheter  

Möjligheten att optimera föräldrarnas delaktighet kan begränsas av olika 

anledningar. Till exempel kan föräldrarnas engagemang vara för stort eller för litet. 
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De kan känna rädslor och det kan bero på språksvårigheter eller bristande resurser 

på avdelningen. Detta redovisas i fem underkategorier.  

Föräldrars olika medverkan i omvårdnaden 

Föräldrarnas delaktighet i barnets dagliga liv och utveckling upplevs av 

barnsjuksköterskorna vara en viktig del för både barn och föräldrar. Men det kan 

vara en svårighet att hitta rätt balans utifrån både barn och föräldrars behov, 

samtidigt som det kan vara svårt att överlåta ansvar till föräldrarna. 

Barnsjuksköterskorna beskriver att föräldrar som inte blir delaktiga i början, som 

inte får ha kroppskontakt med sitt barn, eller inte kommer igång med känguruvård 

går miste om något. Barnsjuksköterskorna berättar att de upplever att en del 

föräldrar inte tar för sig, de ser inte möjligheten att vara delaktiga med barnet, de 

prioriterar sina egna behov före barnets eller riktar sin uppmärksamhet på annat till 

exempel mobiltelefonen. Andra föräldrar upplevs av barnsjuksköterskorna spendera 

för lite tid med barnet. Barnsjuksköterskorna berättar att de måste acceptera att 

föräldrarna ibland prioriterar bort att vara på avdelningen men tycker samtidigt att 

det är jobbigt att föräldrarna inte är hos sitt barn eftersom delaktigheten därmed kan 

begränsas. Barnsjuksköterskorna oroar sig då för barnets utveckling och försvårade 

anknytning. Barnsjuksköterskorna oroar sig också för hur föräldrarna ska klara av att 

ta hand om barnet när de ska gå hem och berättar att de upplever att det kan vara 

svårt för föräldrar och barn att ta igen försenad anknytning. En del föräldrar upplevs 

som att de inte känner sitt barn.  

” … jag menar det finns ju vuxna som får barn som själva har haft en taskig 

uppväxt, alltså som inte har haft den här närheten kanske och då får svårt att 

ge den själva” (IP 4).   

En del föräldrar upplevs av medicinska skäl ha svårare att anpassa sig till barnets 

behov, till exempel föräldrar med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). 

Föräldrarna kan också engagera sig för mycket i barnet på ett sätt som inte är 

anpassat för prematura barn, till exempel genom att klappa på barnet i stället för att 

hålla en stabil hand. Föräldrar beskrivs också kunna ta på sig så stort ansvar att de 

inte klarar av det, vilket kan leda till bakslag.  

”Prematura barn behöver ju mer den här stilla handpåläggningen än 

vaggningen… det kan vara en sån typisk grej som föräldrarna gör; mitt barn 
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är ledset, jag buppar det lite i rumpan… det kan bli ett omvårdnadsproblem… 

de försöker göra sitt barn väl, men det blir inte bra” (IP8). 

En situation som hindrar möjligheten att optimera föräldrarnas delaktighet kan vara 

då barnsjuksköterskorna per automatik tar över omvårdnaden av barnet. Det går 

oftast fortare att göra det själv och då finns det risk att skuffa undan föräldrarna. Det 

kan också vara svårt för barnsjuksköterskorna att stå i bakgrunden och i de 

situationer då föräldrarna överlåter arbetet till dem, eftersom de kan upplevas som 

experter, så påverkas delaktigheten negativt. Olika sätt att arbeta på och risken att bli 

hemmablind kan leda till att barnsjuksköterskornas förståelse för att detta är en 

totalt främmande miljö för föräldrarna glöms bort. Barn som har stort medicinskt 

behov kan ibland få all uppmärksamhet av barnsjuksköterskorna och föräldrarna 

glöms bort. 

Föräldrars reaktioner 

Barnsjuksköterskornas arbete för att optimera föräldrarnas delaktighet har bland 

annat utgångspunkt i hur föräldrarna reagerar på-, och hanterar situationen med sitt 

för tidigt födda barn. Barnsjuksköterskorna upplever och beskriver föräldrarna 

initialt som oförberedda och inte inställda på att få ett barn som kom alldeles för 

tidigt. De upplevs som chockade men reaktionerna visar sig på olika sätt. Barnet blev 

inte heller som föräldrarna hade förväntat sig, berättar barnsjuksköterskorna, och 

tiden med barnet upplevs annorlunda jämfört med förväntningarna. Föräldrarna 

upplevs som besvikna över situationen. 

”Ofta är de väldigt oförberedda på att komma till oss. Dom har sitt lilla 

datum där, och det är verkligen det här datumet som de tänker att barnet 

ska komma” (IP1). 

Barnsjuksköterskorna beskriver att föräldrarna ofta verkar uppleva att barnet inte är 

deras. Föräldrarna beskrivs som osäkra och verkar inte tro att de kan ta hand om 

barnet utan överlåter omvårdnaden till personalen. Föräldrarna upplevs av 

barnsjuksköterskorna som rädda i förhållande till föräldraskapet genom att de verkar 

vara rädda för barnet, för omvårdnaden av barnet och för att skada barnet som 

upplevs som skört.  
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”Man kan säga såhär... ibland känns det som att föräldrarna inte känner att 

det är deras barn från början… när dom hamnar på vår avdelning… ” (IP1). 

Föräldrarna är inte sig själva, berättar barnsjuksköterskorna, de tappar modet och 

kan gå igenom flera kriser. Barnsjuksköterskorna upplever att få föräldrar har 

kunskap eller erfarenhet av att vårda prematurfödda barn, och en del föräldrar kan av 

rädsla överlämna allt ansvar till personal. Detta upplevs kunna minska möjligheten 

för föräldrarnas delaktighet. Barnsjuksköterskorna upplever att vissa föräldrar kan 

ha svårt att knyta an till sitt barn på grund av rädsla för att barnet är sjukt eller av 

rädsla att barnet kan dö. Andra rädslor som barnsjuksköterskorna beskriver att 

föräldrar har, relateras till att barnet är sjukt, rädsla för apparater, rädsla för att inte 

veta vad som händer, eller rädslor för att barnet är så litet och skört. 

Barnsjuksköterskorna upplever att föräldrarna är rädda för att närma sig barnet, och 

att det första steget verkar vara svårast att ta. Föräldrarna beskrivs dessutom som 

rädda för att göra barnet illa genom att göra fel, rädda för gastronasal-sonden-, och 

för provtagningar som barnet måste gå igenom. Andra föräldrar upplevs tycka att 

sjukhusmiljön i sin helhet är skrämmande.  

”… han tycker att han har stora händer eller skrovliga fingrar eller så… barnet 

är så litet och dom är rädda att dom ska göra dom illa, men det gör dom ju 

inte” (IP4). 

”... de kanske inte alltid är så lätt att ta sig an barnen när de är jättesjuka eller 

så… att de inte vågar det kanske… för de är rädda att förlora barnet” (IP6).  

Kommunikationssvårigheter 

Barnsjuksköterskornas grundläggande värderingar kan krocka med föräldrarnas och 

påverka möjligheten att kommunicera och därmed optimera föräldrarnas delaktighet. 

Språkförbistringar, och att det därmed inte går att nå fram med sitt budskap till 

föräldrarna upplevs som frustrerande av barnsjuksköterskorna.   

”Det som också är svårt, när jag tänker delaktighet, det är ju utländska 

föräldrar där man kanske inte pratar samma språk… Visst man kan ju ta dit 

tolk… men ofta har man ju någonting att säga var och varannan timme… när 

man inte får fram det här lilla... för det mesta kan man ju få fram rätt mycket 

men om man jämför… så tappar dom ju mycket...” (IP4). 
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Att vinna föräldrarnas förtroende kan upplevas som en utmaning. För att kunna 

optimera delaktighet berättar barnsjuksköterskorna att de behöver ha förståelse för 

föräldrarnas inlärningsprocess som kan se olika ut, och kunna känna av vad 

föräldrarna är mottagliga för. De berättar vidare att det kan vara svårt att sätta sig in i 

föräldrarnas situation. Att möta föräldrar i kris och delge dem information upplevs 

också som svårt. Föräldrarna upplevs, av barnsjuksköterskorna, vara känsliga för 

vårdpersonalens kroppsspråk, ord och handlingar. Föräldrarnas humör upplevs 

kunna skifta från dag till dag eller stund till stund. Barnsjuksköterskorna kan uppleva 

det svårt att inte komma innanför skalet som föräldrarna satt upp. Det kan även vara 

en svårighet att förklara för föräldrarna om de gör något mindre bra för barnet utan 

att föräldrarna upplever sig kränkta.  

”... och visst det kan gå jättefel ibland, man väljer fel ord, man har fel 

kroppsspråk, man säger fel sak vid fel tillfälle, dom är ju så sköra och känsliga 

för minsta lilla... och då låser det sig för dom...” (IP8). 

”Och de som sagt att ibland är det svårt att nå fram… med sån information till 

föräldrar som är i kris… alltså det stängs ju av efter ett tag… då orkar man ju 

inte ta till sig information heller...” (IP8). 

Relationen föräldrar-barnsjuksköterska 

Barnsjuksköterskorna upplever att personkemin mellan dem och föräldrarna har 

betydelse för att kunna optimera deras delaktighet. Relationen till föräldrarna kan 

fungera olika. Ibland går föräldrar och personal inte ihop vilket kan påverka 

samarbetet dem emellan. Föräldrar som håller ihop, tyr sig enbart till varandra, eller 

inte släpper in personalen beskrivs som att det kan påverka möjligheten till 

delaktighet negativt. En del föräldrar som det berättas om verkar inte vilja ha med 

personalen att göra, de kan upprätthålla en fasad och bryter ihop någon annanstans. 

Föräldrar kan också känna sig obekväma och dra sig undan från personalen berättar 

barnsjuksköterskorna. Andra kan ha svårt för att ha allas ögon på sig eller inte få 

sköta sitt barn utan att andra lägger sig i. Även föräldrar som har taggarna utåt och 

kanske pga. den svåra situationen upplevs som otrevliga av barnsjuksköterskorna kan 

ges mindre tid och möjlighet till samtal. Föräldrarna kan då få allt eller inget 

eftersom det kan leda till att barnsjuksköterskorna drar sig undan från föräldrarna. 

De berättar vidare att de ibland tvingar sig själva att gå in till föräldrar med vilka 



 

14 
 

relationen dem emellan inte fungerar. Att använda pekpinnar-, eller att oavsiktligt 

kränka föräldrarna kan också missgynna situationen och därmed delaktigheten.  

”Då är man så rädd att man ska göra fel eller man tycker det är jobbigt för 

det är lite jobbiga vibbar eller man förstår dom inte riktigt... Och då tappar 

dom ju allt på nått sätt... För man hoppas att en annan sköterska sagt det så 

jag inte behöver gå in där igen” (IP4).  

Att hantera situationer när barn dör-, och i det sammanhanget försöka få föräldrarna 

att ge närhet till barnet beskrivs som tufft av barnsjuksköterskorna. Vidare beskrivs 

det som viktigt att värna om barnets rättighet att få somna in i förälderns famn.  

”Han var jättejättesjuk... precis den sista halvtimmen, så försökte jag få 

föräldrarna att vilja ha honom i sin famn... för deras och för hans skull… 

Men de var blankt nej... tillslut när jag märkte att jag hade bara minuter på 

mig, då sa jag; ”Nu tar vi bort alla slangar o tar ut honom så får han sitta i 

min famn hos mig”. Och då började hon storgråta och sa; ”Det är klart jag 

vill ha honom…” Och så la honom här (på bröstet) o så fick han somna där” 

(IP7). 

Organisatoriska hinder 

Barnsjuksköterskorna upplever tidsbrist som ett organisatoriskt hinder i arbetet för 

att optimera föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden. Att inte kunna dokumentera 

föräldrarnas känslor eftersom de inte har en personlig journal på avdelningen kan 

upplevas som en svårighet enligt barnsjuksköterskorna. Risk finns då att personalen 

missar information om föräldrarnas känslor och om deras framsteg i omvårdnaden 

av barnet. Att inte ha resurser att kunna gå ett steg längre och-, som skulle kunna 

gynna barnet, är ett annat hinder barnsjuksköterskorna berättar om, till exempel att 

inte kunna vårda respiratorkrävande barn i föräldrarnas famn i den utsträckning som 

önskas. Att inte kunna erbjuda sängplats till föräldrarna upplevs påverka 

föräldrarnas möjlighet till delaktighet negativt.  

”Men sen kan de vara svårt ibland… om vi har mycket att göra… Som igår till 

exempel, så fick vi ställa in två bad. För att vi inte hade tid att vara med. O 

dom ville inte göra det själva så… då får man ta det en annan dag, eller dagen 

efter...” (IP1). 
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”Man kan ju säga att detta är något som är ett ständigt problem… när det 

handlar om mammas och pappas känslor runt omkring saker... Just att vi är 

ju inte i deras journal och skriver... de e ju ingenting som vi kan journalföra 

eller arkivera i efterhand för det är ju inte de som är inskrivna hos oss, det är 

deras barn… så det är lite diffust” (IP8).  

Vårdtiden beskrivs som lång för föräldrarna som kan spendera dag ut och dag in på 

sjukhuset. Lång vårdtid kan vara tärande för föräldrarna. Sjukhusmiljön beskrivs av 

barnsjuksköterskorna kunna bidra till att föräldrarna inte mår bra. De kan behöva 

miljöombyte för att samla energi.  

”De åkte hem varenda kväll bara för att få laga sin egen mat… slippa det här 

med sjukhus… och de behövde verkligen det för att orka med…” (IP6). 

Barnsjuksköterskorna upplever att föräldrarna har dåligt samvete eller känner sig 

otillräckliga eftersom många samtidigt har barn hemma eller djur att ta hand om. 

Den nyfödda kräver föräldrarnas närvaro på sjukhuset, vilket beskrivs som en svår 

situation för föräldrarna.  

”Sen är det ju de här som är så kluvna... som kanske har små barn hemma och 

en del har gård... och svårt att fördela sin tid... Är dom på sjukhuset har dom 

dåligt samvete... och är dom hemma har dom dåligt samvete för den lilla 

bebisen” (IP4). 

Framgångsfaktorer 

När barnsjuksköterskorna i arbetet för att optimera föräldrarnas delaktighet uppnår 

sina mål har föräldrar och barn gjort framsteg. Att föräldrar och barn har tidig 

hudkontakt, att föräldrarna vill vara och känner sig delaktiga och att de samspelar 

med varandra är exempel på detta. För att kunna uppnå dessa mål krävs det att 

barnsjuksköterskan anpassar sig till föräldrarna genom professionellt bemötande, 

engagemang och genom att informera och utbilda dem. Detta redovisas i fyra 

underkategorier.  

Gynnad anknytning 

Föräldrarnas delaktighet optimeras enligt barnsjuksköterskorna genom att 

föräldrarna får hjälp att ha tidig hudkontakt med barnet, till exempel genom att ha 
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barnet i famnen snart efter förlossningen eller genom känguruvård. De upplever att 

föräldrarnas delaktighet och anknytning till barnet har ett samband, anknytningen 

verkar påverka delaktigheten och tvärt om. Barnsjuksköterskorna beskriver att 

föräldrarnas första bild av barnet och första stund tillsammans är betydelsefullt. Att 

barnet är efterlängtat av föräldrarna upplevs kunna underlätta för föräldrarna och 

därmed öka deras delaktighet. Att föräldrarna tar första steget till närhet med barnet 

beskrivs som en vinst och en del föräldrar beskrivs vilja komma nära sitt barn, trots 

rädslor. Barnsjuksköterskorna upplever vidare att föräldrarna kan känna att det är ett 

jättesteg att få ökat ansvar i förhållande till barnet, men en del föräldrar upplevs våga 

ta för sig ändå. Det berättas också vara gynnande att barnsjuksköterskorna fokuserar 

på det friska och normala hos barnet. Genom att fokusera på barnet och bort från 

medicinsk utrustning kan föräldrarnas upplevelse av situationen avdramatiseras.  

”Jag brukar ofta tänka på att jag ska göra de så odramatiskt som möjligt. Jag 

lägger ofta över en lite blommig filt över slangarna… för att jag tycker att 

man ska kunna se sitt barn, inte allt annat runt omkring” (IP7). 

Barnsjuksköterskorna upplever att mammor har försprång i anknytningen jämfört 

med papporna, eftersom de burit barnet under graviditeten. Föräldrarnas närvaro på 

avdelningen beskrivs som viktig för deras delaktighet, till exempel berättar 

barnsjuksköterskorna att det är viktigt att föräldrarna är hos barnet under 

provtagningar-, och att det är gynnsamt att personalen kan vårda barnet direkt i 

förälderns famn. Att föräldrarna känner närhet till barnet, känner att barnet behöver 

dem, känner att barnet är deras och känner sig som barnets beskyddare mot 

sjukvården är också gynnande för delaktighet, enligt barnsjuksköterskorna. 

Barnsjuksköterskorna upplever att föräldrarna alltid har nytta av att våga ta till sig 

barnet, även då det föreligger risk att barnet inte överlever.   

”Och de skötte allting runt barnet… Jag kan inte komma ihåg en enda gång att 

jag bar det barnet… Och det är en jättevinst… För vi ska inte bära några barn, 

det är föräldrarna som ska göra det” (IP3). 

”Jag tyckte att det gick lätt, o behövde man fixa till hennes CPAP så kom man 

där o så fixade det, o sen så lämnade man dom igen… Man jobbade med 

barnet i föräldrarnas famn i stort sett hela tiden. Och jag kommer ihåg att jag 

tyckte att det var så himla mysigt” (IP1). 
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Samspel mellan föräldrar och barn 

Föräldrarna beskrivs av barnsjuksköterskorna att känna barnet bäst, vara en stor 

resurs och barnets främsta stöd och de menar att utan dem blir det inte bra. Att låta 

föräldrarna vara med och känna inflytande samt planera i samråd med dem upplevs 

som viktigt för att optimera föräldrarnas delaktighet. Det upplevs som positivt att 

föräldrarna kommunicerar och samspelar med varandra och underbart att se 

föräldrarna växa i sin roll. Barnsjuksköterskorna kan bli berörda av föräldrarnas 

samarbete-, och när föräldrarna kommunicerar med varandra har 

barnsjuksköterskorna uppnått sitt mål. De menar att föräldrarna ofta sköter sina 

barn bra och att de är mer försiktiga jämfört med personalen i omvårdnaden med 

barnet. Båda föräldrarna upplevs vara lika viktiga för barnet och att alltid ha en 

förälder vid barnets sida är det som eftersträvas, berättar barnsjuksköterskorna. Att 

föräldrar planerar sin tid utifrån barnets behov, känner sig trygga nog att våga ta 

kommando eller initiativ utan att fråga personalen och vill vara nära och vårda barnet 

hela tiden ökar möjligheten till delaktighet enligt barnsjuksköterskorna. Det anses 

också gynnande för delaktigheten när föräldrar själva ser barnets behov och försöker 

tolka barnets beteende i stället för att fråga personalen. En del föräldrar beskrivs vilja 

kommunicera sina framsteg med personalen genom att visa att de ser sitt barn.  

”Just den kommunikationen mellan föräldrar och barnet. att de ser barnet 

inte bara som en liten docka… som ska få en ny blöja, utan att de ser barnet 

som en aktiv deltagare i sin vård… och väntar lite… kollar in hur barnet 

reagerar… de situationerna tycker jag är så stora och häftiga, för då har vi 

kommit en bit” (IP7). 

Professionellt bemötande 

Barnsjuksköterskorna kan känna stark empati för föräldrarna-, och uppleva att 

arbetet handlar om att vårda en hel familj. Att vara lyhörd för föräldrarnas känslor, 

att lyssna till föräldrarna, att ha förståelse för föräldrarnas olika livssituationer och 

värderingar eller vårdens påverkan på föräldraskapet, tillsammans med att 

respektera att föräldrarna inte är sitt riktiga jag uppger barnsjuksköterskorna kunna 

optimera delaktigheten. Samtidigt berättar de att föräldrarna behöver ges stöd för att 

kunna övervinna rädslor samt hjälp till insikt att barnet är deras. Föräldrarna upplevs 

växa genom att de ges bekräftelse av barnsjuksköterskorna och genom uppmuntran 
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kan de utveckla egna insikter och kunskaper. Barnsjuksköterskorna berättar att 

ibland måste de våga ställa krav på föräldrarna, pusha dem, övertyga dem att våga 

röra sitt barn samt uppmana dem att vara på avdelningen. Samtidigt som det är 

viktigt att inte tvinga föräldrarna, inte skuldbelägga, men att skapa lugn och trygghet 

för föräldrarna. Barnsjuksköterskorna berättar att det är viktigt att familjen får tid för 

sig själva och att personalen då tar ett steg tillbaka, men behåller kontrollen och finns 

som en trygghet i bakgrunden. Barnsjuksköterskorna berättar vidare att de måste ha 

tålamod och låta föräldrarna försöka trots tidsbrist. Att erbjuda hjälp till alla 

föräldrar, både de som inte frågar efter det och de föräldrar som barnsjuksköterskan 

inte har en god relation till är också viktigt. 

”De är ju precis det vi vill komma fram till att dom ska känna att det är deras 

barn, och att dom är väldigt delaktiga liksom” (IP1). 

”Det är bättre att föräldrarna vänder barnet och att det tar en kvart än att jag 

gör det… och det tar fem sekunder” (IP3). 

Föräldrarna kan ha behov av hjälp att hantera rädslor för medicinsk utrustning som 

CPAP eftersom de befinner sig i en ny värld. Barnsjuksköterskorna behöver ha 

förståelse för att det som kan upplevas som triviala behov kan vara betydelsefullt för 

föräldrarna. Genom att ta sig tid till samtal kan barnsjuksköterskorna lära känna 

föräldrarna vilket kan underlätta fortsatt arbete med dem och öka möjligheten för 

trygghet och att föräldrarna känner sig välinformerade. En kontinuitet av personal 

anser barnsjuksköterskorna vara positivt och kontaktpersoner till alla barn kan vara 

ett sätt att uppnå kontinuitet och därmed optimera delaktigheten.  

”Det kan man märka om man inte har så mycket att göra och man kanske 

sitter tillsammans med föräldrar och sondar ett barn och man då har chans 

att prata mer, hur mycket det faktiskt ger. Man förstår dom på ett helt annat 

sätt när man verkligen sätter sig ner och verkligen pratar med dom. Och hur 

viktigt det är” (IP6). 

Enligt barnsjuksköterskorna kan ett bra första intryck av personalen på avdelningen 

påverka delaktigheten positivt. Detsamma gäller att föräldrarna känner sig 

inkluderade och att personalen ser dem och inte går förbi dem. De anser också att det 

är viktigt att identifiera de familjer där behov av stöd kan vara större än föräldrarna 

frågar efter, och att kunna se när något inte stämmer i relationen mellan barnet och 
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föräldrarna. Det berättas vara viktigt att våga möta föräldrarna i den situation de 

befinner sig i och att våga ställa frågor. Att ha personkännedom, både om sig själv och 

om andra beskrivs som viktigt i arbetet med att optimera delaktighet. Vidare 

förklarar de att det gäller att sätta gränser och inte göra relationen till en 

vänskapsrelation. Barnsjuksköterskorna upplever att deras handlingar kan göra stort 

intryck på föräldrarna, t.ex. hur de uttrycker sig till föräldrarna. 

”… att man inte bara tittar upp och säger hej och sen fortsätter man med det 

man gör utan föräldrarna måste känna sig välkomna. Vi får tänka på att vi är 

gäster i deras bebis bo när dom ligger i kuvösen. Vi inkräktar ju lite” (IP 3). 

”Sen är det ju viktigt när man som vårdpersonal… att man är professionell och 

inte privat. Det är vitt skilda saker… man får tänka på vad det är man delar 

med sig… tänka att vi inte är kompisar utan vi är vårdare och... man får ju en 

speciell relation till föräldrarna” (IP3). 

Utbildning till föräldrar och personal 

Att personalen ges möjlighet till utbildning i omhändertagande av föräldrarna-, och 

ges handledning i sitt arbete anses optimera barnsjuksköterskornas arbete för att öka 

föräldrarnas delaktighet. En välutbildad barnsjuksköterska kan hjälpa föräldrar 

genom att utbilda dem på olika sätt.  Att tidigt arbeta för att föräldrarna blir barnets 

främsta vårdare samt förklara varför barnet mår bäst i deras famn framhålls som 

viktigt för föräldrarnas ökade delaktighet i barnets omvårdnad. Genom tidig 

introduktion i omvårdnaden, tidigt engagemang, uppmuntran och att föräldrarna 

känner att de hjälper till samt genom att överlåta mer och mer till föräldrarna kan 

deras delaktighet gynnas. De berättar att de vill att det skall kännas naturligt för 

föräldrarna som ska ges möjlighet att sköta barnet så mycket de kan. Alla föräldrar 

ska ges lika chans till detta. Föräldrar till äldre prematurfödda barn upplevs ha lättare 

att lära sig sköta sitt barn jämfört med föräldrar till extremt för tidigt födda. 

Föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden kan optimeras av att föräldrarna får 

handledning och instruktioner, genom upprepad information, undervisning och 

vägledning (t.ex. hur det går till att sitta känguru med barnet). Barnsjuksköterskorna 

upplever att föräldrarna kan ha behov av samtal för att våga ta steget och beskrivs 

uttrycka behov av att få växa in i föräldrarollen. 
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”Allt är inte självklart (för föräldrarna), att man ska byta mätaren på foten är 

inte självklart” (IP4). 

Genom att förklara vilka förväntningar inom omvårdnaden av barnet som finns på 

föräldrarna kan de själva påverka och därmed optimera sin delaktighet berättar 

barnsjuksköterskorna. Barnsjuksköterskorna berättar vidare att föräldrarna kan 

behöva råd och verktyg för att kunna tolka sitt barns signaler och bli experter på sitt 

barn. Genom att de förklarar barnets beteende kan det förstärka barnets signaler 

inför föräldrarna, som då kan ha lättare att förstå sitt barn. Föräldrarna verkar 

uppskatta när de blir visade hur barnets välmående ökar pga. deras närvaro. Att 

kunna ta hjälp av NIDCAP observationer som stöd i arbetet med föräldrarna upplevs 

som positivt.  

”Vi brukar säga det till föräldrarna, förklara hur barnet stiger i syresättning 

när det ligger i famnen… Då tror jag de känner sig viktiga… De tycker det är 

häftigt...” (IP2). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Denna studie syftade till att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser av att optimera 

föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt för tidigt födda barn. Resultatet visar att 

barnsjuksköterskor upplever föräldrars rädslor som en orsak till svårigheter eller 

hinder för att optimera deras delaktighet. Kommunikation och relation mellan 

personal och föräldrar kunde påverka delaktigheten både på fördelaktigt och negativt 

sätt och professionellt bemötande utgjorde en hörnsten för framgång till optimerad 

delaktighet. Genom information och utbildning upplevdes barnsjuksköterskorna 

kunna förbättra möjligheten till optimerad delaktighet.  

I studiens resultat framkom att barnsjuksköterskorna upplevde att föräldrars 

rädslor kunde vara direkt missgynnande för optimeringen av deras delaktighet i 

omvårdnaden. Det yttrade sig till exempel som rädslor kopplade till det sköra och 

sjuka barnet, rädslor för att av okunskap inte veta vad som händer samt rädslor för 

sjukhusmiljön i stort. Att föräldrar upplever rädslor har också beskrivits i andra 

studier (Cervantes, Feeley, Lariviere, 2011; Jackson, Ternestedt, Schollin, 2003; 

Sandén-Eriksson, Pehrsson, 2005). I studien av Jackson et.al (2003) beskriver 

författarna bland annat föräldrars rädslor över att förlora sitt barn. 
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Barnsjuksköterskorna i vår studie upplevde att dessa rädslor påverkade föräldrarnas 

relation till sitt barn negativt då det kunde leda till att de inte vågade närma sig sitt 

barn och att anknytningen till barnet därigenom kunde hämmas. 

Barnsjuksköterskorna berättade att en del föräldrar upplevdes vara rädda för 

medicinsk och teknisk utrustning kring barnen och en del verkade tycka att 

sjukhusmiljön i sin helhet var skrämmande. I studien av Cervantes et al. (2011) 

framkom att mammor upplevde rädslor för barnets andningsstödsutrustning. 

Mammorna beskrev sin upplevelse av att se barnet kopplat till utrustningen som 

chockerande. De berättade att de upplevde att utrustningen skapade barriärer mellan 

dem och barnet genom att inte de inte kunde höra eller hålla barnet eller se dess 

ansikte (a.a). Barnsjuksköterskorna i vår studie upplevde att det var gynnande för 

anknytningen att avdramatisera situationen exempelvis genom att ta fokus bort från 

den medicintekniska utrustningen runt barnet. Det skulle kunna ses som en 

samstämmighet med vad mammorna i studien av Cervantes et al. (2011) upplevde 

som problematiskt.  Därför skulle barnsjuksköterskornas åtgärd i föreliggande studie 

kunna ses som relevant i sammanhanget. 

I vår studie framkom dessutom att en del barnsjuksköterskor upplevde att 

föräldrarna verkade tycka att sjukhusmiljön i sin helhet var skrämmande. Detta 

menade de kunde leda till att mängden tid som föräldrarna spenderade på 

avdelningen minskades avsevärt vilket i vissa fall ledde till svårigheter att optimera 

deras delaktighet. I studien av Jackson et al. (2003) berättade föräldrarna att de hade 

svårt för miljön på neonatalavdelningen, att barnen där var väldigt sjuka vilket var 

svårt att hantera. Föräldrarna upplevde att det bidrog till minskad delaktighet i 

omvårdnaden av barnet och de önskade att få vara med sitt barn mer enskilt (a.a). 

Problemet med föräldrars rädslor är således komplext och kan belysas utifrån flera 

perspektiv. Eftersom resultatet i vår studie är andrahandsinformation gällande vad 

som skulle kunna vara föräldrarnas upplevelser, torde annan informationsvariation 

framkommit om föräldrarna istället själva tillfrågats om sina upplevelser av 

situationen. Vidare studier skulle kunna fokusera på orsaker som påverkar föräldrars 

vilja eller möjlighet att spendera tid på avdelningen med barnet. Det skulle kunna ge 

svar på hur arbetet kan utföras så att föräldrarnas närvaro kan öka och därigenom ge 

hänvisningar om resursfördelning inom neonatalsjukvården. Sammanfattningsvis 

anser vi att det finns behov av ökat stöd till personal och föräldrar för att på det sättet 
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kunna bidra till att minska föräldrars rädslor. Deras delaktighet i omvårdnaden kan 

därmed optimeras. Detta kan i slutändan leda till att positivt påverka anknytningen 

och sedermera den långsiktiga relationen mellan föräldrar och deras barn. 

Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att föräldrars delaktighet 

optimerades genom att de gavs information, handledning och utbildning. När 

dessutom personalen gavs möjlighet till utbildning i omhändertagande och 

bemötande av föräldrarna samt handledning i sitt arbete skapade det utökade 

möjligheter att utbilda och stödja föräldrar. Barnsjuksköterskorna i vår studie 

berättade även att genom att förklara vilka förväntningar som fanns på föräldrarna i 

omvårdnaden av barnet-, gavs de möjlighet att själva påverka och öka sin delaktighet. 

I studien av Jackson et. al. (2003) bekräftas att föräldrar har behov av information 

och riktlinjer om förväntningar. Föräldrarna uttryckte även behov av att få vara en 

aktiv del av omvårdnaden men var osäkra på vad som förväntades av dem och om de 

var i vägen eller inte (a.a). Vår slutsats av detta är att föräldrar som ges handledning 

och information från välutbildad personal får en ökad delaktighet genom att kunna ta 

egna initiativ, vilket även kan ge dem ökad tillfredsställelse. Detta är därför någonting 

som borde eftersträvas. 

Familjecentrerad vård strävar efter att ge familjer möjlighet till delaktighet och 

till att delta i beslut genom öppen och ärlig kommunikation med vårdpersonalen och 

på så vis baseras vården på familjens kultur, värderingar och, struktur (Gooding et al. 

2011).  Vikten av utbildning i familjecentrerad vård samt av handledning i sitt arbete 

betonas även i en studie av Hall et al. (2010) som beskriver att sjuksköterskorna tack 

vare utbildning i familjecentrerad vård kunde överlåta alltmer ansvar till föräldrarna. 

Fördelar med utbildning i familjecentrarad vård till sjuksköterskor som arbetar på 

neonatalavdelningar beskrivs i en studie av Axelin et.al (2014). Föräldrarnas 

delaktighet i vården av barnet visade sig kunna öka genom att vårdmiljön blev mer 

inbjudande för föräldrars deltagande. Då upplevdes föräldrarna få möjligheter att 

kunna bli experter på sina barn genom det ökade stöd sjuksköterskorna kunde ge 

dem. Sjuksköterskornas roll förändrades från att ha fokuserat på att vara barnets 

primärvårdare till att bli föräldracoach och stötta föräldrarollen (a.a).  Även Gooding 

et al. (2011) beskriver barnets föräldrar som barnets naturliga omsorgsgivare, och 

menar att det är de som kan tillfredsställa nödvändiga behov hos barnet.  
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Benzein, Hagberg, Saveman (2012 b) beskriver att personal, patient och 

familjemedlemmar bör ses som likvärdiga i utformandet av barnets vård. De 

förklarar att det dock kan innebära en utmaning för många sjuksköterskor att bjuda 

in familjer i beslutsfattande och i utförande av barnets omvårdnad. Ett trevligt 

bemötande, god kommunikation och planerade samtal utgör bra förutsättningar för 

personal och föräldrar att arbeta som ett team. Det är emellertid viktigt att 

sjuksköterskor ges möjlighet till reflektion över sina egna känslor och värderingar av 

sin egen roll i sammanhanget samt till att bearbeta upplevelser relaterade till 

detsamma (a.a).  

Metoddiskussion 

Författarnas förförståelse inför tolkning av resultatet skulle kunna påverkas av det 

faktum att en av författarna arbetar på en neonatalavdelning medan den andre inte 

gör det. Dahlberg (1997) beskriver förförståelse som den bakgrundskunskap som 

behövs för att kunna förstå en företeelse och menar att det i första hand är att se som 

något positivt, men att det dock även kan innebära hinder för förståelsen av den 

studerade företeelsen om förförståelsen utgörs av förutfattade meningar eller 

fördomar. Förförståelsen av att ha arbetat på neonatalavdelning kan vara en fördel 

genom att författaren lättare kan sätta sig in i vad informanterna berättat om. En 

annan fördel kunde vara att författaren då också har upplevt att det finns områden 

som behöver studeras närmare för att kunna förbättra kvaliteten på det praktiska 

arbetet. Nackdelar skulle kunna visa sig genom att författaren kan ha en förförståelse 

av hur resultatet ska se ut och därmed hur resultatet har formats. Å andra sidan kan 

det vara en fördel att den andra författaren aldrig arbetat på neonatalavdelning och 

därmed inte är färgad av detta. Författarna strävade dock efter ett öppet 

förhållningssätt så fritt från förförståelser som det går.  

Studiens informanter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. En av 

nackdelarna med bekvämlighetsurval skulle kunna vara att de informanter som 

deltar i studien inte nödvändigtvis är de mest informationsrika källorna (Polit & 

Beck, 2010).  

För att svara på studiens syfte ansågs det mest passande att genomföra studien 

med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningens syfte är att i första hand uppnå 

förståelse genom att använda källor med stor informationsrikedom, snarare än att 
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eftersträva ett resultat som är representativt för den stora massan (Polit & Beck, 

2010). Våra informanter gav rika och detaljerade berättelser, vilket ökar 

trovärdigheten. 

För att få ämnet belyst ur ett vidare perspektiv gjordes inte begränsningar 

utifrån ålder, etnisk bakgrund eller erfarenhet annat än att informanterna skulle ha 

minst ett års erfarenhet av att arbeta på neonatalavdelning, samt ha 

barnsjuksköterskeexamen. Dock var samtliga av studiens deltagare kvinnor och även 

ur övriga aspekter såsom socioekonomisk tillhörighet och etnisk bakgrund en relativt 

homogen grupp. Resultatet hade troligtvis blivit ett annat om det funnits en jämn 

könsfördelning bland informanterna. Viktigt att beakta är även att studien utgår ifrån 

sjuksköterskornas upplevelser av situationen och om föräldrars känslor och 

reaktioner. Resultatet hade dessutom förmodligen blivit annorlunda om föräldrar 

intervjuats i stället.  

En intervjuguide användes för försäkring om att samma information 

efterfrågades i alla intervjuerna. I syfte att få spontana, helhjärtade svar skickades 

denna inte ut till informanterna i förväg. Hade detta gjorts hade eventuellt andra 

typer eller fler svar kunnat erhållas. Författarna genomförde fyra intervjuer var. Hade 

alla intervjuerna istället genomförts tillsammans hade kanske fler följdfrågor ställts 

till informanterna vilket skulle kunna lett till mer utförliga intervjuer.  

För att minska risken för felkällor vid tolkning av materialet och för att öka 

trovärdigheten i resultatet spelades intervjuerna in och materialet skrevs ut och 

kunde därmed bearbetas mer än en gång, i sitt originalutförande (Polit & Beck, 

2010). Kvalitativ innehållsanalys användes då det är lämpligt för tolkning av texter 

såsom utskrivna intervjuer (Granskär & Höglund Nielsen, 2012). 

För att lära sig varandras material och minska den eventuella förförståelsen av 

att ha deltagit vid intervjuerna och öka trovärdigheten bytte författarna två av 

respektive författares intervjuer ut mot den andres under den fas då meningsbärande 

enheter plockades ut och kondenseringen av dessa ägde rum. Kodning gjordes sedan 

gemensamt för att maximera överrensstämmelse med innehållet i de kondenserade 

enheterna.  
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Studien anses av författarna besitta hög överförbarhet till liknande kontext 

med jämförbara informationskällor, dvs. svenska neonatalavdelningar på läns- 

sjukhusnivå och för kvinnliga barnsjuksköterskor i blandade åldrar.  

SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Implementering av ett familjecentrerat vårdande skulle kunna innebära att 

sjusköterskorna ger akt på egna föreställningar och värderingar, och tydligt förklarar 

vilka förväntningar som finns på föräldrarna. Detta skulle också kunna innebära att 

föräldrarna ges utrymme och möjlighet att delge sina förväntningar på 

sjuksköterskorna. Därigenom skulle goda förutsättningar för optimering av 

delaktigheten ges.  

Kombinationen av föräldrarnas insatser i omvårdnaden av sitt barn, 

barnsjuksköterskornas sätt att jobba med föräldrarna och samspelet mellan båda 

parter bidrar till att optimeringen av föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden gynnas 

eller missgynnas. Eftersom föräldrarnas rädslor är en utmärkande del av det som 

hindrar dem att komma nära barnet skulle denna problematik behöva 

uppmärksammas mer och ges utökade resurser för att hantera. Genom att bearbeta 

dessa rädslor i ett tidigt skede skulle dess negativa påverkan på föräldrar och barn 

kunna minska. Fortsatt fördjupning inom ämnet skulle kunna fokusera på metoder 

för att förhindra uppkomsten av dessa rädslor. Ett förslag skulle kunna vara genom 

utökad information för föräldrarna vid t ex. mödravårdcentralerna. Fortbildning till 

vårdpersonal på neonatalavdelningar skulle kunna förbättra barnsjuksköterskornas 

kvalitet i bemötandet och omhändertagandet av chockade eller oförberedda föräldrar. 

Dagens neonatalsjukvård utgår ifrån att föräldrarna är barnets primära 

vårdgivare. Detta ställer krav på organisationen eftersom en ökad förekomst av 

närvarande föräldrar på avdelningen kräver större utrymme, både vad gäller den 

fysiska miljön samt tids- och resursmässigt. Detta för att ge personalen möjlighet till 

att kunna stödja, utbilda och guida föräldrarna. Den fysiska miljön borde utformas så 

att föräldrar och personal har möjlighet att bedriva och utföra den familjecentrerade 

vård borde utvecklas för att optimera vården av för tidigt födda barn, och deras 

föräldrar. 
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 Bilaga 1 
 
 

INFORMATIONSBREV 

Vi, Anna Karlsson och Ellinor Vasko, är sjuksköterskor som går 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 

och ungdomar vid Umeå Universitet. Som en del i utbildningen ingår att genomföra 

ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng. Syftet med vårt arbete är att belysa 

barnsjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar till prematurfödda barn inom 

neonatalsjukvården. Studiens avsikt är dels att fördjupa våra kunskaper men också 

att bidra med ett resultat som förhoppningsvis ska kunna leda till ökad kunskap av 

praktisk relevans.  

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta eftersom Du arbetar som barnsjuksköterska och 

har mer än ett års erfarenhet av arbete på neonatalavdelning. Det vore bra om Du vill 

medverka då Dina erfarenheter är av stor relevans för ökad kunskap inom området. 

Medverkan är frivilligt. Om Du vill delta kommer det innebära att Du träffar oss vid 

ett intervjutillfälle på ca 60 minuter. Vi räknar med att genomföra intervjuerna från 

den 10/3 till den 21/3, om möjligt på Din arbetsplats, men om Du föredrar att vara 

någon annanstans är det också möjligt. Frågorna kommer att belysa vilka upplevelser 

och erfarenheter Du har i ämnet.  Det kan röra allmänna tankar men även specifika 

situationer som Du varit med om. Under intervjun kommer endast Du och en av 

författarna att medverka. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och 

analyseras. Det Du berättar behandlas konfidentiellt och endast författarna och 

handledaren kommer att ha tillgång till informationen. Vid den slutliga 

redovisningen av resultatet kommer alla intervjuer vara avidentifierade så att det inte 

går att utläsa vem som sagt vad. Du har rätt att avsluta ditt deltagande, utan att ange 

orsak. 

 

Vid eventuella frågor vänligen ring eller skriv till oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Karlsson           Ellinor Vasko                    Britt-Inger Saveman 

Barnsjuksköterskestudent     Barnsjuksköterskestudent            Professor/ Handledare 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Kan du berätta om hur det är att möta föräldrarna som kommer hit med sitt prematura 

födda barn?  

Kan du utveckla hur du menar? / Hur tänkte du då? / Hur kände du då? 

 

Kan du berätta om en situation (eller flera) du minns tydligare än andra, där 

föräldrarna var delaktiga i omvårdnaden av sitt prematurfödda barn?  

Kan du utveckla hur du menar? / Hur tänkte du då? / Hur kände du då? 

 

Kan du berätta om en situation (eller flera) som inte varit så lyckad (dvs. när det inte 

blev ett bra möte, eller föräldrarna inte blev delaktiga)? Vad hände då? 

Kan du utveckla hur du menar? / Hur tänkte du då? / Hur kände du då? /  

 

Vad tror du det var som gjorde att det inte blev lyckat? 

Kan du utveckla hur du menar? / Hur tänkte du då? / Hur kände du då?  

 

Vad tror du var nyckeln till att få dem delaktiga i omvårdnaden?  

Kan du utveckla hur du menar? / Hur tänkte du då? / Hur kände du då? 

 

Tror du att det finns några knep eller nycklar för att få föräldrarna (mer) delaktiga i 

omvårdnaden av barnet? 

Kan du utveckla hur du menar?  

 

Har du fler situationer som du vill dela med dig av? 

Kan du utveckla hur du menar? / Hur tänkte du då? / Hur kände du då? 

 

Utifrån de erfarenheter du har berättat om nu, vilken är den viktigaste lärdomen som 

du tagit med dig? 

Kan du utveckla hur du menar? / Varför var den viktig?  

Har du något mer du vill dela med dig av innan vi avslutar intervjun?   


