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Sammanfattning:  

Syfte: Att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedriva relationsbaserad vård för det 

förtidigt födda barnet och dess föräldrar.  

Bakgrund: Aktuell kunskapsgrund redovisar vikten av en familjecentrerad, relationsbaserad, 

neonatalvård i strävan efter tidig anknytning och självständigt föräldraskap. Bakgrunden 

redovisar även barnsjuksköterkans erfarenheter av den relationsbaserade vården. 

Design: En intervjustudie utifrån en kvalitativ ansats, med ett vårdarperspektiv som studiens 

teoretiska referensram.  

Metod: Data samlas in under 2015 genom öppna och semistrukturerade intervjuer med 10 

barnsjuksköterskor verksamma vid neonatalavdelningar. Som stöd för intervjuerna används 

en intervjuguide, som testas i en pilotintervju. Materialet bearbetas i en kvalitativ 

innehållsanalys, och resulterar i tre kategorier,  10 subkategorier och ett tema.  

Resultat: Resultatet redovisas utifrån följande kategorier: att utveckla en vårdande relation, 

att använda relationsfrämjande arbetssätt på neonatal, att erfara svårigheter att bedriva 

relationsbaserad vård. Temat för resultatet är; en varsam och utmanande vägledning. 

Konklusion: Barnsjuksköterskornas erfarenheter av att bedriva relationsbaserad vård på en 

neonatalavdelning kan förstås som en varsam och samtidigt utmanande vägledning mot 

föräldraskap. Att bedriva relationsbaserad vård är en viktig del i att skapa föräldrar på 

neonatalavdelning och det finns all anledning att fortsätta att utveckla ett relationsbaserat 

vårdande på landets neonatalavdelningar. 

Nyckelord: Barnsjuksköterska, sjuksköterska-förälder relation, relations-

baserad vård, familjecentrerad vård, vårdarperspektiv, neonatalvård, 

omvårdnad 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract: Aim: To explore pediatric nurses' experiences of practicing relationship-based care 

for premature infant and their parents.  

Background: A family centered, relationship-based, care is significant for pursuing early ties 

and independently parenting in the neonatal care unit. The backround also reports pediatric 

nurses’ experiences of relationship-based care.  

Design: An interview study with a qualitative approach, using caring perspective as a 

theoretical framework.  

Methods: The data is collected in 2015 through open and semi-structured interviews with 10 

children nurses’ working in neonatal units. An interview guide, tested and validated in a pilot 

interview, is used as guidance for the interviews. The transcribed data  is analysed using 

qualitative content analysis, and resulted in an overarching theme illustrating the latent 

content including three categories and 10 subcategories.  

Results: The findings portrayes in the following categories: development of a caring 

relationship, relationship promotion practices in the neonatal unit, the difficulties with 

practicing relationship-based care. The theme is a gentle and challenging guidence. 

Conclusion: Pediatric nurses' experiences in conducting relationship-based care in neonatal 

units can be understood as a gentle and challenging guidance on parenting. To engage in 

relationship-based care is an important part of creating parents in the neonatal care unit and 

there is every reason to continue to develop a relationship based care. 

Keywords: Pediatric nurse, nurse-parent relationship, relationship-based care, 

family centered care, foster perspective, neonatal care, nursing 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattande utlåtande: 

Varför fördjupningsarbetet behövs? 

 Det är viktigt att vidareutveckla kunskapen om hur barnsjuksköterskor, som är 

verksamma på neonatala vårdenheter, upplever den relationsbaserade vården som 

bedrivs. 

Vilka är studiens huvudfynd? 

 Det första mötet med föräldrarna har en stor betydelse för upprättandet av en vårdande 

relation, där en god kommunikation är av största vikt för framsteg inom relationen.   

 Relationens fokus ligger på övergången mot ett självständigt föräldraskap, där 

barnsjuksköterskorna möter föräldrar utifrån en professionell hållning med närvaro 

och empati. 

 Föräldrars krishantering och kommunikationssvårigheter beskrivs som hinder inom 

relationerna, som hanteras, och bearbetas, bäst genom samtal och handledning på 

avdelningen.  

Hur kan fördjupningsarbetets fynd användas för att påverka praxis? 

 Fördjupningsarbetet kan bidra till att ge barnsjuksköterskor en ökad förståelse för olika 

relationers betydelse för den familjecentrerade vården. 

 I det kliniska arbetet kan barnsjuksköterskor, med stöd av fördjupningsarbetet, 

uttrycka behovet av samtal och framför allt handledning för sina avdelnings- och 

verksamhetschefer. 
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INTRODUKTION 

På en neonatalavdelning vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda. Vården utförs av 

specialistutbildad personal som med hjälp av avancerad medicinsk utrustning assisterar och 

hjälper barnen till ett liv utanför livmodern (Nicolson et al. 2005, Stephens et al. 2010, 

McGrath 2011). Personalen strävar efter föräldrars närvaro och delaktighet i vården av sitt för 

tidigt födda barn. Relationen till föräldrarna är av stor vikt för familjens möjlighet att hantera 

vårdtiden på neonatal (Trajkovski et al. 2012). Föräldrar till för tidigt födda barn är primärt i 

ohälsa, de beskriver en sorg över den förlorade graviditeten och en oro och stress för barnets 

tillstånd (Higman & Shaw 2008). Att möta och arbeta tillsammans med föräldrar är en av 

barnsjuksköterskornas största utmaningar i dagens neonatalvård. Under verksamhetsförlagd 

utbildning och yrkesverksamt arbete på neonatal upplever författarna en bristande 

kommunikation och medvetenhet, inom neonatalvården, för den relationsbaserade vården. 

Med ett fördjupningsarbete hoppas författarna kunna skapa en ökad medvetenhet för 

barnsjuksköterskors erfarenheter av det relationsbaserat vårdande. 

BAKGRUND 

EN FAMILJECENTRERAD NEONATALVÅRD I STRÄVAN EFTER TIDIG ANKNYTNING 

Inom neonatalvården kan den tidiga anknytningen upplevas svår i en miljö full av medicinsk 

apparatur (Jackson & Wigert 2009, 42-45). Feeley et al. (2012) beskriver det medicinska 

behovet, barnets skörhet och omgivningens sterilitet som hinder för anknytningen mellan barn 

och föräldrar. Faktorer som hindrar anknytningen beskrivs även av Cockcroft (2011) där 

föräldrar beskriver upplevelsen av en osynlig barriär till det nyfödda barnet. Barriären utgörs 

av vårdpersonal, medicinsk utrustning och föräldrars upplevelser av att barnet behöver 

enskildhet (ibid.).  

Omvårdnadspersonalen kan både stödja och hämma anknytningsprocessen beroende på 

föräldrars upplevelser av hur relationen med personalen fungerar. Det vårdande teamet som 
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består av barnsjuksköterskor, barnundersköterskor och barnsköterskor spelar därför 

avgörande roll i att stötta föräldrarna att närma sig och knyta an till sitt barn (Jackson & Wigert 

2009, 38-42).  

I den familjecentrerade vården ses familjen som en enhet och resurs och görs delaktig i 

omvårdnadsarbetet (Trajkovski et al. 2012). Nyqvist och Engvall (2008) menar att delaktiga 

föräldrar är trygga föräldrar.  Enligt Cockroft (2011) eftersträvas en lyhördhet hos 

barnsjuksköterskan för föräldrars process i det delade omvårdnadsansvaret. En lyhörd 

hållning bidrar till en ömsesidig trygghet i relationen och en trygghet hos föräldrarna. Tidig 

föräldradelaktighet möjliggör tidig anknytning (ibid.). 

RELATIONSBASERAT VÅRDANDE  

Den relationsbaserade vården grundas i ett nära samarbete mellan barnsjuksköterskan och 

barnets föräldrar. Barnsjuksköterskans ansvar och kompetens styr relationen framåt i strävan 

efter ett delat ansvar i vården av det för tidigt födda barnet (Trajkovski et al. 2012). Liknande 

beskriver Nyqvist och Engvall (2009) att föräldrar som är trygga i omvårdnaden tar ett större 

omvårdnadsansvar. Barnsjuksköterskans roll skiftar i takt med att föräldrarnas ansvar ökar 

och i slutet av vårdtiden ses barnsjuksköterskan som en stöttande resurs i föräldrars strävan 

efter ett självständigt föräldraskap.  

Fegran et al. (2008) beskriver hur föräldrarnas växande omvårdnadsansvar genomgår tre 

faser; den akuta och kritiska fasen, stabiliserings- och utskrivningsfasen. I den akuta och 

kritiska fasen är barnsjuksköterskan den primära vårdaren, barnet har då ett stort medicinskt 

omvårdnadsbehov. Stabiliseringsfasen inträder när barnet stabiliserats, föräldrarnas 

delaktighet ökar, och barnsjuksköterskan ger gradvis föräldrarna mer ansvar för vården av 

barnet. Stabiliseringsfasen beskrivs av personal och föräldrar som den svåraste fasen. 

Barnsjuksköterskan söker tillit hos föräldrarna för att våga backa och ge familjen egentid. I den 

tredje fasen, utskrivningsfasen, ses föräldrarna som primära vårdgivare av barnet. 
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Föräldrarnas möjlighet till ansvar och självständighet i omvårdnaden är central i strävan efter 

ett föräldraskap även efter vårdtiden (ibid.). 

I den vårdande relationen söker föräldrar, enligt Reis et al. (2009), närvaro, vägledning och 

bekräftelse från personalen. Med den vårdande relationen som stöd lär sig föräldrar att närma 

sig, vårda och till slut självständigt ta hand om sitt barn. Relationen till barnsjuksköterskan 

grundas i det delade vårdansvaret och föräldrars möjlighet till delaktighet. I likhet med 

resultatet från Reis et al. (2009) beskriver Cleveland (2008) föräldrars delaktighet som den 

centrala faktorn för relationen. Föräldrar söker ett känslomässigt stöd i barnsjuksköterskan 

och uppskattar när personalen skapar en stödjande miljö runt familjen. Föräldrar som 

upplever en barriär till barnet eller känner sig inte delaktiga saknar förtroende för personalen 

och finner då inget stöd i relationen.  

BARNSJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV UTVECKLINGEN MOT 

RELATIONSBASERAD VÅRD 

Under 1980-1990-talet flyttas fokus från patientcentrerad till familjcecentrerad vård. Det 

tidiga och kontinuerliga samspelet mellan barn och familj uppvisar positiva effekter hos båda 

parter, genom tidig anknytning. Familjerna får bo på sjukhusen och delaktigheten betonas i 

omvårdsinriktade handlingar. På 1990-talet ses vårdandet utifrån ett partnerskap mellan 

vårdpersonal och föräldrar. Barnsjuksköterskans utvecklande roll inriktas mot att ge föräldrar 

rätt verktyg för delaktighet samt att hjälpa föräldrar hantera stress och oro (Jackson & Wigert 

2013, 15-17).  

Fegran och Helseth (2009) beskriver barnsjuksköterskors erfarenheter av familjer där 

relationerna inte fungerar, där föräldrarna inte är delaktiga i vården eller där föräldrar enbart 

knyter an till vissa i personalstyrkan. Svåra familjerelationer beskrivs bidra till en utmattning, 

hos barnsjuksköterskan, relaterat till det känslomässiga engagemang som krävs. En mental 

trötthet beskrivs även av Trajkovski et al. (2009) där barnsjuksköterskor upplever svårigheter 

i att distansiera sig från enskilda familjesituationer. Trots de svårigheter som skildras beskrivs 
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de vårdande relationerna med stolthet av såväl Fegran och Helseth (2009) som Trajkovski et 

al. (2009). Att få vara den styrande parten i föräldrarelationerna beskrivs som ett privilegium. 

Att se familjerna knyta an och skapa egna relationer till barnet beskrivs som det slutgiltiga 

kvittot för den vårdande relationen.  

VERKTYG SOM FRÄMJAR DET RELATIONSBASERADE ARBETET 

En central del i anknytningsprocessen är föräldrarnas möjlighet att kunna kommunicera med 

sitt barn. Det prematura barnet signalerar annorlunda, och ofta mindre tydligt, än det 

fullgångna (Jackson  & Wigert 2013, 36). Newborn individualized developmental care and 

assessment program, NIDCAP, utgår ifrån det för tidigt födda barnets signaler. NIDCAP är ett 

verktyg för att, genom omvårdnadsobservationer se och läsa av det lilla barnets egenskaper, 

färdigheter och behov av stöttning. Resultaten av observationerna delges både föräldrarna och 

personalen och utgör grunden för omvårdnaden (Wallin & Eriksson 2009).  

TEORETISK REFERENSRAM 

Fördjupningsarbetet kommer att utgå ifrån en vårdvetenskaplig ansats med ett 

vårdarperspektiv. Inom vårdvetenskapen betonas vikten av hälsa hos den vårdande 

personalen som en förutsättning för att uppnå hälsa hos barn och familj. Vårdvetenskapen 

eftersträvar en vårdande kultur som stärker vårdarna, i detta fall både barnsjuksköterskan och 

föräldrarna. Vårdarperspektivet betonar handledning som en av de viktigaste insatserna i 

vårdandet, och i detta fördjupningsarbete ses handledning som en förutsättning för föräldrars 

delaktighet (Dahlberg & Segesten 2010, 122-126).   

Vårdarperspektivet berör även mellanmänskliga relationer. Med ambitionen att stödja 

familjens hälsoprocesser och delaktighet eftersträvas vårdande möten. Vårdrelationen baseras 

på ett professionellt engagemang med fokus på patientens- och familjens behov. Samtidigt 

beskrivs den vårdande relationen som ett samspel mellan båda parter. Med vårdarperspektivet 

i fokus kommer fördjupningsarbetet undersöka vårdarens, barnsjuksköterskans, erfarenheter 
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av att vara den styrande parten i den vårdande relationen (Dahlberg & Segesten 2010, 190-

191).  

PROBLEMATISERING 

I observationerna av Trajkovski et al. (2009) framkommer barnsjuksköterskors erfarenheter 

av upplevda styrkor och svagheter med att bedriva relationsbaserad vård. Svagheterna utgörs 

av att möta familjer i kris, kunna distansiera sig och att bemöta föräldrar som öppet visar 

missnöje med vården. Vidare ses bristfällig information om barnsjuksköterskors erfarenheter 

av relationsbaserat vårdande vid litteraturgenomgången där fokus ligger på föräldrars 

upplevelser och relationens positiva effekter på familjen. Det saknas en kunskapsgrund som 

behandlar barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda relationsbaserat på 

neonatalavdelning och framför allt saknas kunskap om hur barnsjuksköterskor hanterar svåra 

familjesituationer, trots att barnsjuksköterskor beskriver ett yrkesrelaterat lidande när 

relationerna inte fungerar.  

I litteraturgenomgången framkommer också hur barnsjuksköterskans ansvarsroll utvecklats 

från att utföra omvårdnadshandlingar till att handleda föräldrar. Vårdarperspektivet beskriver 

handledning som en central faktor i relationsbyggandet. Barnsjuksköterskans erfarenheter av 

professionsutveckling och det ökade handledaransvaret återfinns inte i 

litteraturgenomgången, återigen belyses ämnet ur föräldrars perspektiv. Detta 

fördjupningsarbete kan bidra med ny kunskap utifrån barnsjuksköterskans perspektiv med 

fokus på erfarenheter av att bedriva relationsbaserad vård. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedriva 

relationsbaserad vård för det förtidigt födda barnet och dess föräldrar.  
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METOD 

STUDIEDESIGN     

En kvalitativ forskningsmetodik har använts för att synliggöra, förklara och ge djupare 

förståelse för barnsjuksköterskors subjektiva erfarenheter (Polit & Beck 2008, 77-86). Som 

datainsamlingsmetod gjordes intervjuer med öppna och semistrukturerade frågor. Som 

analysmetod användes en induktiv innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 

Författarna följde authors guidelines för Journal of Advanced Nursing vid utformandet av 

rapporten. 

URVAL AV DELTAGARE 

För att vara aktuella för att delta i studien skulle informanterna uppfylla två 

inklusionskriterier; informanterna skulle vara specialistutbildade barnsjuksköterskor och 

arbeta på en neonatalavdelning i södra Sverige. Exklusionskriterier berörde 

barnsjuksköterskor som var verksamma på andra neonatalavdelningar eller personal på 

neonatalavdelning med annan yrkestitel än barnsjuksköterska. Första kontakten togs med 

studiens potentiella deltagare, efter godkännande från respektive neonatalavdelnings 

verksamhetschef (bilaga 1) och avdelningschef (bilaga 2), via deras arbetsrelaterade mail 

(bilaga 3). De barnsjuksköterskor som var intresserade av att delta tog därefter kontakt med 

författarna via mail eller telefon. Författarna hade som mål att rekrytera omkring 10 deltagare 

till studien. Efter en vecka hade 15 barnsjuksköterskor visat sitt intresse för att delta. Därför 

gjordes ett strategiskt urval där alla potentiella deltagare fick fylla i en blankett (bilaga 4) där 

yrkeserfarenheter, antalet yrkesverksamma år och deltagarens ålder angavs. Utifrån dessa svar 

valdes fem deltagare från respektive neonatalavdelning ut. Det slutliga urvalet baserades på en 

maximal variation av yrkeserfarenhet och yrkesverksamma år.   

DATAINSAMLING 

Intervjuguide 

Som stöd i intervjuerna utformade författarna en intervjuguide (bilaga 5) med öppna- och 
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semistrukturerade frågor. De öppna frågorna användes inledningsvis för av återge individuella 

erfarenheter och tankar kring den relationsbaserade neonatalvården, exempelvis: ” Vad tycker 

du är viktigt för att kunna skapa en god relation med föräldrarna?”. De semistrukturerade 

frågorna ställdes då utfallen av intervjuerna blev begränsade, genom ytlig beröring av frågorna, 

till exempel om möjligheten till följdfrågor saknades (Cohan 2008). Intervjuguiden användes 

först i en pilotintervju, för att undersöka hur väl responsen på frågorna besvarade studiens 

syfte och om intervjuguiden kunde användas som underlag till intervjuerna. Då utfallet av 

intervjun gav ett för studien relevant material, och guiden upplevdes som tydlig och enkel att 

förstå av deltagaren, valde författarna, med barnsjuksköterskans godkännande, att inkludera 

pilotintervjun i studien.  

Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas respektive avdelning i enlighet med deras 

önskemål. Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum. Samtliga intervjuer, utom en, utfördes 

på barnsjuksköterskornas fritid. Detta gjordes för att minska risken för avbrott och distraktion 

under intervjun. Intervjuguiden användes som ett stöd under intervjuerna, speciellt ifall 

samtalet tystnade. Med frågorna som stöd genomfördes intervjuerna med en total närvaro i 

samtalet, utan behovet att komma på efterföljande fråga efter hand (Cohan 2008). 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och spelades in med författarnas mobiltelefoner. De tio 

intervjuerna genomfördes under mars månad 2015. 

ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 

Information om informanternas rättigheter och den aktuella studiens syfte förklarades 

skriftligt i det informationsbrev (bilaga 3) som gick ut till de för studien berörda. Genom att 

studiens deltagare fick ta del av ovanstående information och ge sitt samtycke (bilaga 3), vilket 

när som helst fick tas tillbaka, kunde författarna få ett frivilligt och skriftligt medgivande. Ett 

skriftligt dokumenterat samtycke var i enlighet med etikprövningslagen (Milton 2002). 

Intervjuerna genomfördes på författarnas arbetsplatser och transkriberades av den författare 

som inte tjänstgjorde på respektive avdelning. Under bearbetning av data förseddes 
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intervjuerna med en identifieringskod. I och med detta behandlade författarna 

intervjumaterialet konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400). Resultatet redovisades med respekt för 

barnsjuksköterskorna som deltog, samt för de kollegor och familjer som nämndes i 

intervjuerna. Vidare har författarna förhållit sig till de fyra etiska krav som är aktuella för 

forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (SFS 2003:460). 

DATAANALYS 

För studiens analys har författarna tagit del av och låtit sig inspireras av Graneheim och 

Lundmans (2004) induktiva tolkning av kvalitativ innehållsanalys. De transkriberade 

intervjuerna lästet ett flertal gånger av båda författarna, därefter identifierades och 

diskuterades domänerna. Nästa steg i analysen var att identifiera meningsbärande enheter. 

Meningsenheterna plockades ut tillsammans med omgivande text, för att sammanhanget 

skulle kvarstå. Därefter kondenserade författarna meningsenheterna, först var för sig, för att  

sedan tillsammans sammanställa dessa till icke tolkande, objektiv text. De kondenserade 

meningsenheterna erhöll sedan en kod. Ett exempel på dessa steg i analysen visas nedan i 

Tabel 1. 

Tabell 1. Presentation av första stegen i analysen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

Ja, nämen det är första 

kontakten tänker jag är viktig. 

Deras första kontakt, att de 

känner att man bjuder in de och 

att man hinner prata med de 

och inte bara fokusera på 

barnet. Eller det gör man också 

men liksom att de känner sig 

sedda. Och att man förklarar 

mycket för de, att de får känna 

förtroende för en. 

Första kontakten med 

föräldrarna viktig. 

 

Att man bjuder in, hinner prata 

med dom. 

 

Inte bara barnet, att 

föräldrarna blir sedda. 

 

Förklarar mycket, att de får 

förtroende. 

Viktigt 1:a kontakt 

 

 

Bjuda in, prata. 

 

 

Se föräldrarna. 

 

 

Ge information. 

Förtroende 
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Koderna jämfördes och likheter och skillnader identifierades och sorterades sedan in i 10 

subkategorier. Subkategorier med nära relaterande innehåll sammanfördes därefter och 

bildade tre kategorier. Slutligen formulerade författarna ett tema som sammanlänkade 

kategoriernas latenta budskap (Polit & Beck 2008, 570).  

TROVÄRDIGHET 

Inom kvalitativ forskning består en studies tillförlitlighet av fyra delkriterier (Polit & Beck 

2008, 492-493). Kriterierna behandlas och redogörs i  Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av innehållsanalysen utifrån; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 

att styrka och komfirmera. I strävan efter en hög trovärdighet för arbetets skriftliga utformning 

utgick författarna ifrån authors guidelines från tidskriften Journal of Advanced Nursing 

(Watson 2015). Intervjuerna bidrog till en ökad trovärdighet för barnsjuksköterskornas 

subjektiva erfarenheter, då den relationsbaserade vården beskrevs med barnsjuksköterskornas 

egna ord. Möjligheten att gå tillbaka till det transkriberade materialet ökade trovärdigheten 

för den data som sammanställdes i resultatet. Författarna anser att studien är överförbar inom 

neonatalvården, relaterat till de intervjuade barnsjuksköterskornas varierande åldrar och 

erfarenheter. Intervjuerna bidrog till ett innehållsrikt och djupgående resultat. Den kunskap 

som framkom kan överföras till andra neonatalavdelningar (Polit & Beck 2008, 492-493).  

Författarna redogjorde noggrant för forskningsprocessen, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) stärker dess pålitlighet. Den kvalitativa innehållsanalysens olika steg gav 

möjligheten att backa i analysprocessen vid behov, för att styrka pålitligheten i de 

subkategorier och kategorier som uppstått. Möjligheten att styrka och komfirmera beskrivs av 

Polit och Beck (2008, 492) utifrån författarnas ambitioner att agera i god tro. Författarna 

strävade efter att besvara syftet utifrån intervjuerna, utan påverkan av personliga värderingar 

eller tidigare kunskapsgrund. En medvetenhet fanns hos författarna för deras förförståelse, 

och vikten av att inte låta den färga resultatet. För att styrka och komfirmera eftersträvades en 

neutral hållning i intervjuerna, utan tidigare relationer mellan intervjupersonen och 
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informanten. Författarna använde sig av citat från intervjuerna för att ytterligare illustrera 

informanternas svar.   

RESULTAT 

Samtliga informanter var kvinnor mellan 34-58 års ålder, och tog sin 

barnsjuksköterskeexamen mellan 1976-2011. Antal verksamma år inom neonatalvården 

varierade från ett halvt år till 39 års yrkeserfarenhet.  

En översikt av resultatets tema, kategorier och subkategorier presenteras i Tabell 2. Ur 

kategorierna framträdde fördjupningsarbetets tema: En varsam och utmanande vägledning, 

som beskrev barnsjuksköterskornas erfarenheter av att bedriva relationsbaserad vård för det 

förtidigt födda barnet och dess föräldrar. Vid resultatpresentationen användes citat för att 

illustrera  informanternas erfarenheter. 

Tabell 2. Presentation av tema, kategorier och subkategorier. 

Tema Kategorier Subkategorier 

 

 

 

 

 

 

En varsam och utmanande 
vägledning  
 
 

 

 

Att utveckla en vårdande 

relation  

Betydelsen av det första 
mötet 
 
Upprättande av goda 
vårdrelationer 
 
Lyhörd övergång i 
relationen  

 

 

 

Att använda 

relationsfrämjande 

arbetssätt på neonatal 

Regelbundna 
föräldrasamtal 

Användande av NIDCAP* 

Enighet och stöd i 
arbetsgruppen 

Barnsjuksköterskans 
ansvar för utveckling 

 

 

 

Att erfara svårigheter att 

bedriva relationsbaserad 

vård 

Svårigheter i 
kommunikationen mellan 
personal och föräldrar  
 
Bemötande av föräldrar i 
kris  
 
Personalens behov av 
handledning 

* Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program  
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ATT UTVECKLA EN VÅRDANDE RELATION 

Genomgående var informanterna överens om att det första mötet utgjorde grunden för hur 

den fortsatta relationen med familjen blev under vårdtiden. Informanterna såg sig som en 

viktig resurs i strävan mot självständiga föräldrar. Relationer skapades och utvecklades vid 

varje möte och det som genomsyrade intervjuerna var att barnsjuksköterskans 

föräldrabemötande var minst lika viktigt som den medicinska kompetens de besatt. 

Betydelsen av det första mötet  

Det första mötet med föräldrarna var centralt och av stor betydelse för den fortsatta relationen 

under vårdtiden. Initialt var barnsjuksköterskans fokus på det akuta omhändertagandet av 

barnet, men så tidigt som möjligt ville informanterna lägga tid och engagemang på föräldrarna. 

Det var centralt att barnsjuksköterskan fångade upp båda föräldrarna snabbt efter 

förlossningen, för att etablera kontakt och sammanföra den nya familjen så fort som möjligt.  

”När man hör föräldrar säga ”nämen gråter du, så brukar du väl 

aldrig gråta” och då kanske barnet bara är fyra timmar gammalt. 

Så brukar du väl aldrig gråta! Då har man redan fyra timmars 

lång livstid tillsammans” 

I det första mötet med familjen betonades vikten av respekt för föräldrarnas integritet. 

Informanterna bemötte föräldrarna med öppenhet och positivitet, genom att till exempel ta i 

hand, gratulera till barnet och presentera sig och sin yrkesroll. På så sätt kunde de initiera 

relationsbyggandet utan att komma för nära. 

Upprättande av goda vårdrelationer 

Genomgående var informanterna överens om att det var roligt att möta föräldrar, samtidigt 

fanns en viss komplexitet i att lära känna och läsa av föräldrarna. Lyhördhet och respekt var 

två viktiga och återkommande egenskaper i upprättandet av relationerna. Den öppenhet som 

betonades redan i det första mötet beskrevs som central under hela vårdtiden. Utifrån en 
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öppenhet och ödmjukhet för föräldrarnas process och bearbetning kunde 

barnsjuksköterskorna bilda sig en helhetsbild av familjen och dess upplevda situation.  

Barnsjuksköterskans utstrålning och kroppsspråk spelade en betydande roll för hur 

relationerna utvecklades. I kroppsspråket eftersträvades ett förtroende och en trygghet, hos 

föräldrarna, för barnsjuksköterskans kompetens. Några av informanterna ansåg att det var 

naturligt att bemöta familjer på ett professionellt plan och andra menade att det kunde vara 

svårt att inte bli känslomässigt berörda av vissa familjerelationer. I upprättandet av 

relationerna eftersträvades såväl en absolut närvaro och förståelse för föräldrarnas situation 

och oro som en professionell distansiering mellan familjernas- och barnsjuksköterkornas 

känslor. Balansen mellan närvaro och distans baserades på den professionella hållningen. 

”Men ändå att jag kan visa att jag är ledsen för att det här händer 

dom, att det finns en empati i det. Men sedan måste du kunna hålla 

den professionen, annars måste du gå ut om du blir för 

känslomässigt engagerad på det sättet.” 

Lyhörd övergång i relationen 

Föräldrars delaktighet och självständighet var en process som sträckte sig över vårdtiden. 

Barnets signaler observerades noga i omvårdnaden, föräldrarna bekantade sig med barnets 

uttryck och behov. Övergången mot ökat föräldrainitiativ präglades av en lyhördhet mot 

föräldrarna som intialt uttryckte ett stort bekräftelsebehov. Ett självständigt föräldraskap 

uppnåddes genom att föräldrarna successivt fick ta över omvårdnadsansvaret för barnet. 

Barnsjuksköterskans roll som handledare beskrevs som en central del i övergången, och 

kännetecknades av att barnsjuksköterskan vägledde föräldrarna i omvårdnadshandlingar.   

”Föräldrarna måste känna att dom är de viktigaste personerna i 

barnets liv och det beror ju på hur jag uppför mig höll jag på att 

säga. Nej men går jag in och tar över då kommer föräldrarna inte 

att känna det och då kommer dom att backa.” 
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Trygghet och förtroende, både för barnsjuksköterskornas och föräldrarnas kompetens, 

eftersträvades i relationens övergångsfas. Det självständiga föräldraskapet under vårdtiden 

möjliggjorde tidig samvård. Genomgående var informanterna överens om att den tidiga 

delaktigheten bidrog till trygga föräldrar vilket många gånger genererade i tidig hemgång. 

ATT ANVÄNDA RELATIONSFRÄMJANDE ARBETSSÄTT PÅ NEONATAL 

Kommunikationen med föräldrarna beskrevs som det viktigaste verktyget för den vårdande 

relationen. Regelbundna föräldrasamtal möjliggjorde en kontinuerlig kommunikation under 

vårdtiden. Som verktyg i kommunikationen till det prematura barnet användes Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program, NIDCAP. Det 

relationsfrämjande arbetet på neonatalavdelningarna upprätthölls genom goda relationer 

inom personalen. På avdelningarna fanns en medvetenhet och ett tydligt ansvarstagande i 

upprätthållandet av det relationsbaserande vårdandet. 

Regelbundna föräldrasamtal 

På avdelningarna genomfördes föräldrarsamtal en gång/vecka, med fokus på föräldrarnas 

upplevelser av vårdtiden. Samtalen gav kontinuitet och förde den vårdande relationen framåt. 

Kontaktpersoner och kontaktteam inom personalen, specifika för varje familj, ansvarade för 

att samtalen utfördes. Kontaktskapet bidrog till möjligheten att fånga upp föräldrar som var i 

ohälsa. Informanterna betonade vikten av att vara två från personalen vid svåra 

föräldrasamtal. Samtliga informanter hade erfarenheter av samtal där föräldrarna upplevt 

missnöje, visat aggression eller där samtalsbehovet överstigit barnsjuksköterskans profession 

och ansvarsområde, då var stödet hos den andra kollegan betydelsefullt. 

”…och ibland är det så att det både är en barnsjuksköterska och en 

barnsköterska som är med och då kan man liksom bolla och hjälpa 

varandra och det gör man under samtalet också…och om den ena 

ger sig in i diskussionen så kan vi backa varandra och det tycker 

jag är jättebra.”  
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Användande av NIDCAP  

Utifrån NIDCAP kunde barnsjuksköterskorna vägleda föräldrarna i omvårdnaden utan att 

riskera att ”komma med pekpinnar”. Användandet av NIDCAP-observationer underlättade 

barnsjuksköterskornas möjligheter att handleda. Resultatet av observationerna visades för 

föräldrarna som ett stöd i omvårdnadsarbetet. De föräldrar som fått ta del av nedskrivna 

observationer kunde lättare hantera övergången i relationen. Föräldrarnas trygghet 

återspeglades i den vårdande relationen och bidrog till en ömsesidig trygghet för föräldrarnas 

ansvarstagande.  

Enighet och stöd i arbetsgruppen 

Barnsjuksköterskorna hade ett stort stöd i varandra och resterande personal. Personalgruppen 

sågs som en enhet som arbetade åt ett gemensamt mål, med strävan efter goda vårdrelationer. 

Personalens gemenskap och positiva energi avspeglades i relationen till föräldrarna.  

”Jag tror att det är ett ekorrhjul och jag tror att det är viktigt att 

umgås med varandra och att man kan skratta åt varandra, och 

det tror jag avspeglar sig.” 

Barnsjuksköterskorna belyste behovet av en enad arbetsgrupp för att kunna be om hjälp vid 

svåra relationer. Det var centralt att kunna ta hjälp av varandra och personalen var duktig på 

att använda varandras styrkor och kompetenser. Inom arbetsgruppen eftersträvades ett öppet 

klimat, med möjlighet till samtal. Vikten av samtal betonades såväl i det dagliga arbetet runt 

familjerna, som inför och efter möten med föräldrar i kris. 

Barnsjuksköterskans ansvar för utveckling 

Informanterna skildrade en milsvidd skillnad idag mot t.e.x. 1970-talet när föräldrarna fick 

besöka sina barn en gång om dagen. Vården då beskrevs av en informant som ett löpande band 

utan någon djupare tanke på barnets familj. 
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”Det var ju vi som skötte barnen och sen när de var färdigvårdade 

så lämnade man ut de till föräldrarna.”  

Övergången från patientcentrerad till familjecentrerad vård innebar en stor förändring i 

barnsjuksköterskornas yrkesprofession. Informanterna skildrade hur de gick från att 

självständigt utföra omvårdnadshandlingar till att bjuda in föräldrarna i omvårdnaden. Att 

lägga händerna på ryggen och låta föräldrarna vårda beskrevs av informanterna som den 

största och viktigaste förändringen. Det var en förändring som gynnade både barn och familj. 

Barnsjuksköterskorna skildrade neonatalvårdens ständiga utveckling, och en önskan om att få 

vara en del av utvecklingsprocessen. Inom den närmsta framtiden såg samtliga informanter 

fram emot att få arbeta i nya lokaler som främjade den familjecentrerade vården, och de 

vårdande relationerna. 

”Hos oss ska vi ju få nybyggt så att så fort som barnet är fött så 

vårdas barn och mamma bredvid varandra, så att tiden isär blir 

så kort som möjligt. För då kommer vi verkligen bidra med goda 

relationer och tidig anknytning tror jag.”   

ATT ERFARA SVÅRIGHETER ATT BEDRIVA RELATIONSBASERAD VÅRD 

Kommunikationssvårigheter, t.e.x. i form av språkförbistringar, försvårade 

relationsbyggandet till föräldrarna. Att möta och vägleda föräldrar i chock eller ohälsa beskrevs 

som ytterliggare ett hinder för den relationsbaserande vården. Barnsjuksköterskorna 

påverkades negativt av svåra familjerelationer och beskrev en fysisk och mental utmattning i 

förhållande till det känslomässiga engagemang som relationerna krävde. Samtalsstöd och 

handledning beskrevs som de viktigaste verkygen för att kunna bemöta föräldrarnas ohälsa. 

Svårigheter i kommunikationen mellan personal och föräldrar 

Språkförbistringar beskrevs som ett stort hinder för en god kommunikation. Telefontolk 

användes som hjälp, men kunde inte ersätta det kontinuerliga kommunikationsbehovet under 

vårdtiden. Informanterna upplevde frustration när de inte kunde förmedla 
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omvårdnadsinformation i vården av barnet. Frustrationen beskrevs vidare utifrån risken att 

den information som gavs blev komprimerad och att viktig omvårdnadsinformation gick 

förlorad.  

Föräldrars chock och ohälsa utgjorde ett direkt hinder för kommunikationen då föräldrarna 

inte kunde ta till sig och bearbeta den information som gavs. Barnsjuksköterskorna skildrade 

svårigheter i att läsa av föräldrarnas mottaglighet för samtal, ofta framkom i efterhand att 

föräldrarna inte kunna ta in vad som sagts. Utan en fungerande kommunikation gick det 

naturliga samspelet i relationerna förlorat. Trots kommunikationsförbistringar betonades 

barnsjuksköterskans närvaro i relationen, en informant beskrev följande:  

”Jag känner att man får inte fly i alla fall, bara för att det är svårt 

med kommunikationen, utan man måste ändå vara med de här 

föräldrarna och ge de samma chanser. Och använda de 

hjälpmedel vi har.”  

Bemötande av föräldrar i kris 

Föräldrarna gav utlopp för sin oro och rädsla på olika sätt, genom t.ex. aggression, besvikelse, 

sorg eller osämjor föräldrarna emellan. Relationer där allt blev fel, där föräldrarna inte kände 

sig tagna på allvar, eller saknade förtroende för vården var extra svåra. Ofta kunde missnöjet 

relateras till ett tillfälligt chocktillstånd,  trots den bakomliggande orsaken beskrevs 

obehagskänsla i det nära arbetet med föräldrarna. Informanterna belyste även situationer där 

föräldrar spelat ut personalen mot varandra, eller styrt vilka barnsjuksköterskor som skulle få 

vårda deras barn. 

Föräldrarnas hälsotillstånd varierade under vårdtidens förlopp, och som den styrande parten 

i den vårdande relationen hade barnsjukssköterskan en central roll i föräldrarnas 

krishantering. Relaterat till detta beskrev informanterna vikten av att stå kvar, och bemöta 

föräldrarnas kris. Möjligheten till samtal och bearbetning efteråt beskrevs som den avgörande 

faktorn för att orka stå kvar och erbjuda hjälp. 
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” … då flyr man inte de situationerna och de jobbiga relationerna 

med föräldrarna utan man tvingas att jobba med de istället, fast 

på ett bra sätt. För då vet jag att om jag mår jättedåligt så får jag 

hjälp.”  

Personalens behov av handledning 

Avdelningen påverkades negativt av familjer i ohälsa. Relationerna tog av personalens tid och 

känslomässiga engagemang och informanterna beskrev svårigheter i att distansiera sig från 

familjer där relationerna inte var vårdande eller utvecklande. Samtliga informanter betonade 

vikten av handledning. Handledningen beskrevs som en möjlighet att lyfta fram och samtala 

kring situationer som berört och påverkat arbetsgruppen. Samtalen upplevdes bidra till 

hantering av och nytänkande kring relationerna mellan föräldrar och personal. De informanter 

som tidigare haft handledning beskrev ett kontinuerligt behov, resterande informanter hade 

upprepade gånger belyst behovet för ledningen, men utan resultat.  

”För visst är det såhär att man ibland snöar in sig på en del 

familjer och barn och man grunnar jättemycket på de och kan 

kanske inte släppa det när man kommer hem. Nej då behöver man 

det här, man behöver handledning och få lite perspektiv på saker 

och ting.” 

DISKUSSION 

Syftet var att undersöka barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedriva relationsbaserad vård 

för det förtidigt födda barnet och dess föräldrar. Fördjupningsarbetet visade att det första 

mötet med föräldrarna hade en stor betydelse för upprättandet av en vårdande relation. 

Barnsjuksköterskorna mötte föräldrar utifrån en professionell hållning med närvaro och 

empati. Relationens fokus låg på övergången mot ett självständigt föräldraskap. En god 

kommunikation var av största betydelse för framsteg inom relationen. Relationen inom 

personalen, samt kunskapen om den relationsbaserade vårdens utveckling, var betydande för 
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avdelningens vårdande hållningen. Hinder inom relationerna beskrevs utifrån 

kommunikationssvårigheter och föräldrars krishantering. Svårigheterna hanterades, och 

bearbetades, bäst genom samtal och handledning. Barnsjuksköterskornas erfarenheter av att 

bedriva relationsbaserad vård kunde förstås som  en varsam och utmanande vägledning mot 

föräldraskap på neonatalavdelning.  

UTVECKLING AV EN VÅRDANDE RELATION 

I resultatet framkom vikten av att tidigt få kontakt med föräldrarna och skapa ett bra första 

möte. Våra fynd styrks av Altimier (2015) som bekräftar behovet av tidig föräldranärvaro. 

Vidare beskriver Altimier betydelsen av öppenhet och respekt i den primära föräldrakontakten. 

I vårt resultatet beskrivs vikten av ett öppet bemötande i sammstämmighet med Altimier 

(2015).  

Ett professionellt förhållningssätt beskrevs i våra fynd som en balans mellan närhet och 

distans. Vårt resultat styrks av Dahlberg och Segesten (2010, 190-191) som skildrar balansen 

mellan en naturligt vårdande relation och den professionela relation som eftersträvas hos 

vårdaren. Till skillnad mot Dalhberg och Segesten (2010, 190-191) betonade 

barnsjuksköterskorna i det aktuella fördjupningsarbetet att gränsen mellan de två relationerna 

var otydlig. I våra fynd eftersträvades en empati och förståelse för föräldrarna som inte 

beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010, 190-191). Våra fynd styrks däremot av Altimier 

(2015) som betonar vikten av empati och medkänsla i upprättandet av den vårdande relationen 

(ibid.). Skillnaden mellan våra fynd och Dahlberg och Segestens (2010, 190-191) grundas i 

olika sätt att se på vårdarperspektivet. Dahlberg och Segesten (2010, 190-191) beskriver  

vårdarperspektivets effekter för patienterna, i den aktuella studien beskrevs effekterna hos 

barnsjuksköterskan. 

Enligt resultatet möjliggjordes övergången i relationen genom tidig föräldradelaktighet. Våra 

fynd styrks av Lee et al. (2012) som skildrar det delade vårdansvarets betydelse för 

utvecklingen av ett självständigt föräldraskap. Vår studie överrensstämmer även med 



 

19 
 

Rossman et al. (2009) som, i likhet med våra fynd, betonar vikten av tidigt föräldraansvar. 

Enligt vår studie var övergången beroende av barnsjuksköterskornas kunskap kring 

vägledning av föräldrarna. Altimier (2015) styrker våra fynd genom att betona 

barnsjuksköterskans roll som utbildare och coach.  

RELATIONSFRÄMJANDE ARBETE  

I föräldrasamtalen kunde barnsjuksköterskorna i det aktuella fördjupningsarbetet identifiera 

föräldrarnas tankar och upplevelser av vårdtiden. Altimier (2015) styrker vikten av 

föräldrasamtalens betydelse relaterat till vårdarens inlyssnande roll. Kommunikationen inom 

relationen beskrivs av Altimier (2015) som en tvåvägskommunikation, där 

barnsjuksköterskans inlyssnande roll är avgörande för att kunna identifiera föräldrarnas 

existens på avdelningen. Vårt resultatet överrensstämmer även med Weis et al. (2014) som 

betonar vikten av god kommunikation för att identifiera och bemöta föräldrars stress och oro.  

Kommunikationen skildrades delvis i resultatet som en individanpassad information. Vikten 

av information utifrån föräldrarnas kapacitet och mottaglighet styrks av Weis et al. (2014) som 

skildrar en person-centrerad kommunikation, och Altimier (2015) som beskriver 

informationens anpassning utifrån föräldrarnas individualitet. I vårt resultat användes 

NIDCAP som kommunikationsverktyg för en patientsäker omvårdnad. Våra fynd styrks av 

Westrup (2007) och Als et al. (1997) som betonar barnsjuksköterskans roll i att ge föräldrarna 

rätt kommunikations- och omvårdnadsverktyg (ibid.). Med NIDCAP som vertyg underlättades 

vägledningen i den vårdande övergången, och barnsjuksköterskorna i vår studie kunde lättare 

guida föräldrarna i omvårdnaden.  

Den vårdande relationen till familjen framställdes i resultatet som den centrala relationen 

inom neonatalvården. I vårt fördjupningsarbete betonades även vikten av att trivas på 

arbetsplatsen och tillsammans med sina kollegor. I likhet med vår studie beskriver Altimier 

(2015) vikten av en enad arbetsgrupp för känslan av trygghet inom personalen. Tryggheten 

eftersträvades i våra fynd genom teamarbete. Teamets betydelse betonas även av Kilpatrick et 
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al. (2014), som skildrar teamets betydelse för en enad, stark och kompetent arbetsgrupp 

(ibid.).  

Genom utvecklingen av en familjecenterad ansats bjöds föräldrarna in i teamarbetet, och deras 

omvårdnadskompetens beskrevs i likhet med barnsjuksköterskans. Barnsjuksköterskorna i 

det aktuella fördjupningsarbetet beskrev den växande föräldranärvaron som en självklar 

utveckling i barnsjuksköterskans profession. I likhet med resultatet skildrar Kong et al. (2013) 

barnsjuksköterskans utveckling mot ett humanitärt vårdande, med fokus på familjens 

delaktighet i vården. Det humanitära vårdandet beskrivs bidra till ett ökat välbefinnande hos 

vårdaren, vilket även betonades i vårt resultat. I motsats till våra fynd beskriver både Altimier 

(2015) och Axelin (2014) en problematik i övergången mot en relationsbaserad ansats. 

Problematiken grundar sig i en svårighet att bjuda in föräldrarna i teamet och axla rollen som 

vägledare. 

SVÅRIGHETER UR ETT VÅRDARPERSPEKTIV  

Språkförbistringar beskrevs i resultatet som en central hämmande faktor för 

kommunikationen till familjerna. I samstämmighet med resultatet beskriver Hendson (2015) 

en frustration hos barnsjuksköterskor att inte kunna samtala fritt med föräldrarna. Trots 

kommuniktionshinder betonade barnsjuksköterskorna i vår studie vikten av att vara 

närvarande. Vår studie bekräftas av Hendson (2015) som lyfter vikten av familjecentrerad- och 

individanpassad vård trots språkförbistringar. Kommunikationen kunde enligt vårt 

fördjupningsarbete förhindras av föräldrarnas krishantering. Weis et al. (2014) och Rossman 

et al. (2009) styrker resultatets ställningstagande om chockade föräldrars bristande 

delaktighet i kommunikationen.  

Barnsjuksköterskorna i vårt fördjupningsarbete beskrev en mental utmattning efter vårdande 

möten med föräldrar i ohälsa. Drozdowicz och Dillard (2014) bekräftar våra fynd genom att 

betona det relationsbaserade arbetets höga pris ur ett vårdarperspektiv, med ökad risk för 

kronisk stress hos barnsjuksköterskorna. Våra fynd överrrensstämmer även med Drosdowicz 
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och Dillard (2014) genom det uttryckta behovet av stöd och återhämtning, men till skillnad 

mot våra fynd belyser inte Drosdowicz och Dillard (2014) vikten av handledning. Istället 

fokuserar de på återhämtning i form av avslappning, med t.e.x. massage och akupunktur. Den 

beskrivna skillnaden kan bero på att barnsjuksköterskorna i vår studie fokuserade på stöd och 

återhämtning under arbetstid. Det samtalsstöd som betonades i våra fynd kan däremot styrkas 

av Kilpatrick et al. (2014) som belyser vikten av samtalsmöjligheter för och inom 

vårdpersonalen. 

KLINISK BETYDELSE FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR 

Vårt fördjupningsarbete kan bidra till att ge barnsjuksköterskor en ökad förståelse för olika 

relationers betydelse för den familjecentrerade vården. Med fördjupningsarbetet som stöd kan 

barnsjuksköterskor se att relationerna är värda att kämpa för, de positiva effekterna är 

övervägande ur ett vårdarperspektiv. Genomgående i fördjupningsarbetet betonades vikten av 

ett delat omvårdnadsansvar och författarna vill med arbetet skildra vikten av vägledning i 

övergången mot ett självständigt föräldraskap. Det stora kommunikationsbehov, inom 

föräldrarelationerna, som framkommit betonar vikten av tillfredställande 

kommunikationsvertyg på klinikerna, särskilt behov finns vid språkförbistringar. 

Samtalsbehovet, i kombination med enighet i arbetsgruppen, var av central betydelse för att 

orka arbeta i och utvecklas med den relationsbaserade vården. I det kliniska arbetet kan 

barnsjuksköterskor, med stöd av fördjupningsarbetet, uttrycka behovet av samtal och framför 

allt handledning för sina avdelnings- och verksamhetschefer. 

FÖRDJUPNINGSARBETETS BEGRÄNSNINGAR 

Fördjupningsarbetet begränsades av studiens exklusionskriterier, eftersom data enbart 

samlades in på två mindre neonatalavdelningar i södra Sverige. Ett större geografiskt urval, 

eller ett urval utifrån olika kompetensnivåer inom den neonatala intensivvården, hade kunnat 

belysa ytterligare aspekter av det relationsbaserade vårdandet och därmed stärkt 

fördjupningsarbetets överförbarhet. De två neonatalavdelningarna valdes p.g.a. författarnas 

intresse för den egna arbetsplatsen. För att öka möjligheten till överförbarhet utgick 
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författarna ifrån en maximal spridning hos de barnsjuksköterskor som deltog (Polit & Beck 

2008, 492-493).  

För att styrka och komfirmera valdes den datainsamling som bäst kunde svara an på studiens 

syfte. Intervjumetodiken var ny för författarna och för att minimera risken för begränsningar 

utformades en intervjuguide, som först testades i en pilotintervju. Pilotintervjun bidrog till en 

ökad trygghet hos författarna inför kommande intervjuer (Polit & Beck 2008, 55). Ytterligare 

pilotintervjuer hade med fördel kunnat utföras för att få djupare kunskap om intervjutekniken, 

då författarna upplevde en begränsad intervjuteknik under de första intervjuerna. 

Samtliga informanter hade yrkesrelationer till författarna, vilket bidrog till en begränsande 

möjlighet att avidentifiera intervjuerna, relaterat till igenkännandefaktorn. För att värna om 

barnsjuksköterskornas identitet utfördes och transkriberades intervjuerna av den författare 

som barnsjuksköterskan inte hade någon relation till, och intervjupersonens namn ersattes 

med en kod (Milton 2002). Förhoppningsvis bidrog detta till en minskad risk för 

påverkansprocessen, men författarna var medvetna om att den inte helt kunde elimineras på 

grund av de yrkesrelaterade relationerna. Författarna gick in i intervjuerna med en ökad 

medvetenhet för relationernas påverkan, i strävan efter en objektiv hållning (Polit & Beck 

2008, 94). Konfidentiellt innehåll i intervjuerna, om patienter och familjer, togs inte med i 

resultatet. Exkluderingen gjordes utifrån patientsäkerhets- (SFS 2010:659) och sekretesslagen 

(SFS 2009:400), men innebar en begränsning av intervjumaterialet.  

Studiens målsättning var att upptäcka ny kunskap inom den relationsbaserade vården, 

intervjuerna analyserades därför induktivt. Författarnas förförståelse för ämnet begränsade 

den induktiva analysprocessen. Förståelsen för det aktuella fördjupningsarbetet kunde inte 

raderas av författarna och Sofaer (2002) anser att det deduktiva arbetssättet aldrig helt kan 

uteslutas. Inför innehållsanalysen lyfte författarna fram sina kunskaper och förförståelse för 

ämnet för att lättare kunna särskilja författarnas kunskap från den kunskap som framkom i 
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intervjuerna. Citat användes i fördjupningsarbetet för att ytterligare styrka att resultatet inte 

färgats av författarna (Polit & Beck 2008). 

KONKLUSION  

Barnsjuksköterskornas erfarenheter av att bedriva relationsbaserad vård på 

neonatalavdelning kunde förstås som en varsam och samtidigt utmanande vägledning mot 

föräldraskap. Betydelsen av första mötet och att upprätta en fungerande kommunikation med 

föräldrarna betonades. Barnsjuksköterskans roll skildrades utifrån en balans mellan 

professionalitet och medmänsklighet. Distansen eftersträvades för att kunna hantera 

föräldrarnas kris, men den riskerades i strävan efter medkänsla och empati. I rollen som 

vårdare underprioriterades de egna känslorna, och föräldrarnas hantering av krisen kom i 

första hand. De utmaningar som barnsjuksköterskan mötte kunde minska och hanteras genom 

stöd i arbetsgruppen och handledning av personalen. Att bedriva relationsbaserad vård var en 

viktig del i att skapa föräldrar på neonatalavdelning och det finns all anledning att fortsätta att 

utveckla ett relationsbaserat vårdande på  landets neonatalavdelningar. 

 I det nära samspelet mellan barnsjuksköterskan och barnets föräldrar finns 

utvecklingsmöjligheter, och därmed behov av framtida forskningsstudier. Hur 

barnsjuksköterskor hanterar balansen mellan absolut närvaro och professionell distans blir 

centralt för den relationsbaserade vårdens utveckling. Detsamma gäller behovet av forskning 

rörande andra professioner som t.ex. barnundersköterskor och barnsköterskor, som också har 

centrala roller i det familjecentrerade vårdandet. Relaterat till en stor kulturell spridning på 

neonatalavdelningarna i Sverige kan framtida forskning om alternativa 

kommunikationsmöjligheter bidra till goda vårdrelationer trots språkförbistringar.  
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Förfrågan om tillstånd för att genomföra examensarbete för 
specialistsjuksköterska, inriktning barnsjuksköterska, vid 
barn- och ungdomsklinikens neonatalavdelning. 

Jag heter Liza Hermansson och arbetar som sjuksköterska på neonatalavdelningen i 

Karlskrona. Jag studerar nu till barnsjuksköterska vid Umeå universitet tillsammans 

med Ammy Johansson, som arbetar på neonatalavdelningen i Växjö. Vi vänder oss till 

dig som är verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken i förhoppning om att få 

tillstånd att genomföra datainsamling för vårt examensarbete på er klinik. 

Förhoppningsvis kommer studien att på sikt leda till en utveckling i den 

familjecentrerade vården. 

Bakgrund och syfte 
Vi vill i aktuell studie belysa barnsjuksköterskans upplevelser av föräldrars delaktighet 

i vårdnaden av sitt för tidigt födda barn. I studiens bakgrund framkommer att föräldrar 

till för tidigt födda barn upplever svårigheter och hinder att närma sig sitt barn. 

Samtidigt betonar barnsjuksköterskor att de har ett stort ansvar i det familjecentrerade 

arbetet och de uttrycker en svårighet i att närma sig och bemöta föräldrar kring 

omvårdnaden. Vi hoppas att denna studie dels ska kunna ge en samlad bild kring 

barnsjuksköterskors upplevelser och dels kan stötta barnsjuksköterskan i det framtida 

arbetet runt partnerskapet till föräldrarna.  

 

Hur går studien till 
Informationen kommer att samlas in på neonatalavdelningen i Karlskrona och i Växjö, 

via kvalitativa intervjuer. Vi uppskattar att varje intervju kommer att ta omkring 30 

minuter. Vi hoppas kunna få ihop 5 intervjuer per avdelning. Skulle deltagandet bli 

stort kommer ett strategiskt urval att göras. Den enskilda intervjun kommer att äga 

rum på en tid och plats som passar deltagarna.  

 

Hantering av data och sekretess 
Den information som framkommer behandlas konfidentiellt enligt sekretess- och 

personuppgiftslagen (PUL, 1998:204) så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Intervjuerna avidentifieras och kodas under bearbetningen av data. Jag kommer att 

genomföra och transkribera intervjuerna i Växjö och Ammy kommer att göra 

intervjuerna i Karlskrona. Detta görs dels för att värna om deltagarnas integritet och 
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dels för att inte riskera att arbetsrelationer färgar utfallet av intervjuerna. Intervjuerna 

kommer att spelas in digitalt med deltagarnas tillstånd och därefter transkriberas inför 

bearbetningen av text. Allt insamlat material förstörs efter att magisteruppsatsen är 

godkänd och publicerad. Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats 

inom ämnet omvårdnad vid Umeå universitet. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 
När magisteruppsatsen är färdig kommer denna att publiceras på DIVA, som är en 

databas för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vid önskemål kommer den 

även att finnas tillgänglig på respektive avdelning. 

 

Frivillighet 
Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan i studien, utan krav på förklaring. 

 

Ansvariga 
För vidare frågor eller information nås vi via mail eller telefon. 

Tack på förhand. 

 

Forskningshuvudman:  Forskare:  Forskar: 
Margareta Persson  Liza Hermansson Ammy Johansson 
Universitetslektor vid Umeå universitet,  Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska 
institutionen för omvårdnad  070-4335627  070-2774222 
090-7865698   liza.hermansson@outlook.com Amy.Johansson@outlook.com 
margareta.persson@umu.se 
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Samtycksformulär 

Som verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken, har jag tagit del av ovanstående 

information som omfattar föreliggande studien med syfte att belysa 

barnsjuksköterskors upplevelser av föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt för 

tidigt födda barn. Jag godkänner att Ammy Johansson och Liza Hermansson, tar 

kontakt med och informerar avdelningschefen på neonatalavdelningen.  

 

Signatur:_________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________ 

Ort/Datum:_______________________________ 
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Student 
Ammy Johansson & Liza Hermansson 
Omvårdnad, självständigt arbete 
E-post: amy.johansson@outlook.com 
Liza.hermansson@outlook.com 
 

 
Datum 2015-02-03 

 

Informationsbrev och förfrågan om att medverka i en 
intervjustudie. 

Jag heter Liza Hermansson och arbetar på neonatalavdelningen i Karlskrona. Jag 

studerar för närvarande till barnsjuksköterska vid Umeå universitet tillsammans med 

Ammy Johansson, som arbetar på neonatalavdelningen i Växjö. Vi vänder oss till dig 

som är avdelningschef på neonatalavdelningen i förhoppning om att få tillstånd att 

genomföra datainsamling för vårt examensarbete på er avdelning. Vi önskar få skicka 

ut ett informationsbrev om studien till barnsjuksköterskorna på er avdelning. 

Förhoppningsvis kommer föreliggande studien att på sikt leda till en utveckling i den 

familjecentrerade vården. 

Bakgrund och syfte 

Vi vill i aktuell studie belysa barnsjuksköterskans upplevelser av föräldrars delaktighet 

i vårdnaden av sitt för tidigt födda barn. I studiens bakgrund framkommer att föräldrar 

till för tidigt födda barn upplever svårigheter och hinder att närma sig sitt barn. 

Samtidigt betonar barnsjuksköterskor att de har ett stort ansvar i det familjecentrerade 

arbetet och de uttrycker en svårighet i att närma sig och bemöta föräldrar kring 

omvårdnaden. Vi hoppas att denna studie dels ska kunna ge en samlad bild kring 

barnsjuksköterskors upplevelser och dels kan stötta barnsjuksköterskan i det framtida 

arbetet runt partnerskapet till föräldrarna.  
 

Hur går studien till 

Informationen kommer att samlas in på neonatalavdelningen i Karlskrona och i Växjö, 

via kvalitativa intervjuer. Vi uppskattar att varje intervju kommer att ta omkring 30 

minuter. Vi hoppas kunna få ihop 5 intervjuer per avdelning. Skulle deltagandet bli 

stort kommer ett strategiskt urval att göras. Den enskilda intervjun kommer att äga 

rum på en tid och plats som passar deltagarna.  

 

Hantering av data och sekretess 

Den information som framkommer behandlas konfidentiellt enligt sekretess- och 

personuppgiftslagen (PUL, 1998:204) så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Intervjuerna avidentifieras och kodas under bearbetningen av data. Jag kommer att 

genomföra och transkribera intervjuerna i Växjö och Ammy kommer att göra 

intervjuerna i Karlskrona. Detta görs dels för att värna om deltagarnas integritet och 
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dels för att inte riskera att arbetsrelationer färgar utfallet av intervjuerna. Intervjuerna 

kommer att spelas in digitalt med deltagarnas tillstånd och därefter transkriberas inför 

bearbetningen av text. Allt insamlat material förstörs efter att magisteruppsatsen är 

godkänd och publicerad. Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats 

inom ämnet omvårdnad vid Umeå universitet. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

När magisteruppsatsen är färdig kommer denna att publiceras på DIVA, som är en 

databas för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vid önskemål kommer den 

även att finnas tillgänglig på respektive avdelning. 

 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan i studien, utan krav på förklaring. 

 

Ansvariga 
För vidare frågor eller information nås vi via mail eller telefon. 

 

Tack på förhand. 

 
Forskningshuvudman:  Forskare:  Forskar: 
Margareta Persson  Liza Hermansson Ammy Johansson 
Universitetslektor vid Umeå universitet,  Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska 
institutionen för omvårdnad  070-4335627  070-2774222 
090-7865698   liza.hermansson@outlook.com Amy.Johansson@outlook.com 
margareta.persson@umu.se 
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Samtycksformulär 

Som avdelningschef på Neonatalavdelningen, har jag tagit del av ovanstående 

information som omfattar föreliggande studien, med syfte att belysa 

barnsjuksköterskors upplevelser av föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt för 

tidigt födda barn. Jag godkänner att Ammy Johansson och Liza Hermansson, tar 

kontakt med och informerar barnsjuksköterskor aktuella för studien.  

 

Signatur:_________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________ 

Ort/Datum:_______________________________ 
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Student 
Ammy Johansson & Liza Hermansson 
Omvårdnad, självständigt arbete 
E-post: amy.johansson@outlook.com 
Liza.hermansson@outlook.com 
 

 
Datum 2015-01-26 

 

Informationsbrev och förfrågan om att medverka i en 
intervjustudie. 

Vi som ska genomföra denna studie heter Ammy Johansson och Liza Hermansson och 

vi studerar till barnsjuksköterskor vid Umeå universitet och arbetar i nuläget som 

sjuksköterskor på neonatalavdelningar i Växjö respektive Karlskrona. Vi vänder oss till 

dig som är barnsjuksköterska på neonatalavdelningen i Karlskrona/Växjö i önskan om 

att du vill delta i vår studie. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att 

dra dig ur, utan krav på förklaring. Den information som framställs behandlas 

konfidentiellt enligt sekretess- och personuppgiftslagen. Intervjuerna avidentifieras 

och kodas under bearbetningen av data. Resultatet kommer att sammanställas i en 

magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå universitet. Vi har ingen önskan 

om att jämföra resultaten mellan avdelningarna, utan hoppas istället att få en bredare 

bild utav det aktuella ämnet.  

Informationen kommer att samlas in via kvalitativa intervjuer. Vi förväntar oss att 

varje intervju kommer att ta omkring 30 minuter. Vi hoppas kunna få ihop 5 intervjuer 

per avdelning. Den enskilda intervjun kommer att äga rum på en tid och plats som 

passar dig. Liza kommer att göra och transkribera intervjuerna i Växjö och Ammy 

kommer att göra intervjuerna i Karlskrona. Detta görs dels för att värna om 

deltagarnas integritet och dels för att inte riskera att arbetsrelationer färgar utfallet av 

intervjuerna. Intervjuerna kommer att spelas in med mobiltelefoner och kommer att 

raderas efter transkribering.   

Det som vi anser gör neonatalvården unik är barnsjuksköterskans nära samspel med 

föräldrar i omvårdnaden kring deras barn. I den litteratur som ligger till grund för 

studiens bakgrund beskrivs detta samspel som ett partnerskap. Partnerskapet beskrivs 

dels som en bro mellan barnsjuksköterskans medicinska kompetens och föräldrarnas 

kärlek till barnet och dels som ett vårdande skifte kring omvårdnaden av barnet.  

mailto:amy.johansson@outlook.com
mailto:Liza.hermansson@outlook.com


 

 
 

Vi vill i aktuell studie belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda utifrån ett 

partnerskap. I studiens bakgrund framkommer att föräldrar ställer krav på 

barnsjuksköterskans kompetens i strävan efter att upprätthålla ett fungerande 

partnerskap. Samtidigt betonar barnsjuksköterskor att de har ett stort ansvar i det 

familjecentrerade arbetet och de uttrycker en svårighet i att närma sig och bemöta 

föräldrar kring omvårdnaden.  

Vi har på våra respektive arbetsplatser uppmärksammat att partnerskapet tar en stor 

del av sjuksköterskans tid och engagemang. Till skillnad från den medicinska 

omvårdnad som bedrivs saknas särskilda riktlinjer och information kring hur ett gott 

partnerskap ska eftersträvas. Vi vill därför undersöka barnsjuksköterskans subjektiva 

upplevelser av att vårda tillsammans med barnets föräldrar.  

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på DIVA, som är en databas för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Vid önskemål kommer den även att 

finnas tillgänglig på respektive avdelning. Vi hoppas att denna studie dels ska kunna 

ge en samlad bild kring barnsjuksköterskors upplevelser och dels kan stötta 

barnsjuksköterskan i det framtida arbetet runt partnerskapet till föräldrarna. 

Förhoppningsvis kommer studien att belysa både styrkor och svårigheter som på sikt 

kan leda till en utveckling i den familjecentrerade vården med fokus på föräldrarna 

som den primära vårdaren.  

Om du skulle vilja delta i vår intervjustudie tar du kontakt med Ammy eller Liza via 

telefon eller mail. Vi hoppas på ett högt deltagande, dock max 5-6 intervjupersoner per 

avdelning. Vid stort intresse görs ett slumpmässigt urval. Vi kontaktar dig oavsett och 

bokar en eventuell tid för intervjun.  

 

För att underlätta intervjun skulle vi uppskatta om du innan reflekterade kring 

följande; 

Vad innebär begreppet partnerskap för dig? 

Vad ser du som den största utmaningen, på din arbetsplats, i strävan efter ett 

fungerande partnerskap? 

Det vårdande skiftet beskrivs som en process över tid, där sjuksköterskan först 

ansvarar för omvårdnaden för att sedan göra föräldrarna mer och mer delaktiga och 

tillslut fullt ansvariga för vården av sitt barn. Hur upplever du denna process? Vad 

finns det för möjligheter respektive förhinder?  



 

 
 

I ett partnerskap kommer barnsjuksköterskan nära inpå familjen, hur upplever du 

balansen mellan ett professionellt förhållningssätt och känslomässigt engagemang? 

Härmed hoppas vi att vår studie väckt ett intresse hos dig och att du skulle vilja bidra 

med dina upplevelser. 

För vidare frågor eller information nås vi via telefon och mail.  

 

Tack på förhand. 

Ammy Johansson   Liza Hermansson 

Sjuksköterska, Avd 10, Växjö  Sjuksköterska, Avd 33, Karlskrona 

Kontaktperson   Kontaktperson 

Tel: 070-2774222   Tel: 070-4335627 

Mail: Amy.Johansson@outlook.com  Mail:liza.hermansson@outlook.com 
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Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av ovanstående information som omfattar den kommande studien 
med syfte att belysa barnsjuksköterskors upplevelser av att vårda utifrån ett 
partnerskap. Jag samtycker med den information som står ovan och skulle vilja delta i 
studien. 

Signatur____________________________ 

Namnförtydligande_____________________________ 

Ort/Datum__________________________ 
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Student 
Ammy Johansson & Liza Hermansson 
Omvårdnad, självständigt arbete 
E-post: amy.johansson@outlook.com 
Liza.hermansson@outlook.com 
 

 
Datum 2015-02-16 

Bakgrundsfakta  
 
Under intervjuns gång kommer vi att ställa frågor som handlar om relationer till 

föräldrar och hur detta relationsskap kan upplevas. Syftet är att diskutera erfarenheter 

av relationsbaserad vård. Genom den relationsbaserade vården kan det byggas broar 

mellan barnsjuksköterskans medicinska kompetens och föräldrarnas omsorg och 

kärlek tills sitt barn.  

 

Nedan följer några bakgrundsfrågor som vi vore tacksamma om du kan besvara; 

Hur gammal är du:…………………………………………… 

Ange din specialistutbildning/ dina specialistutbildningar om du har flera samt vilket 
år du tog din 
specialistexamen:……………………………………………………………………………………………… 

Hur många år (total tid, d.v.s. med och utan specialistutbildning) har du varit 
verksam som sjuksköterska: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hur många år har du arbetat på neonatalavdelning: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hur stor del av din arbetsdag består av föräldrakontakt (ange uppskattad %)  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Intervjuguide: 

 

Syfte: är att belysa barnsjuksköterskans erfarenheter av att bedriva relationsbaserad vård för 

det för tidigt födda barnet och dess familj. 

 

Exempel på frågor om arbetet: 

 

 Vad tycker du är viktigt för att kunna skapa en god relation med föräldrarna? 

 Vad är din erfarenhet av att skapa goda relationer?  

o Följdfrågan: Kan du ge ett exempel när du tycker att det har fungerat mycket 

bra? 

 Vad kan det finnas för hinder för att skapa en god relation till föräldrar?  

o Följdfrågan: Kan du ge exempel på situationer som du varit med om? 

 Vad upplever/tycker du är svårt i mötet med föräldrarna?  

o Följdfrågan: Hur försöker du hantera dessa situationer?  

 Vad tänker du kring situationer där relationer varit svåra att bygga? 

o Följdfrågan: Kan du ge exempel på någon sådan situation du varit med om? 

 Hur mycket tid och känslomässigt engagemang upplever du att det krävs av dig som 

barnsjuksköterska för att försöka bygga goda relationer till föräldrarna? 

 Hur vet du att du har lyckats skapa en bra relationsbaserad vård? 

o Följdfrågan: Kan du ge något exempel på när det har lyckats? 

Vad tror du det var som gjorde att det blev bra? 

 Har den relationsbaserade vården någon gång inte blivit som du tänkt dig? 

o Följdfråga: Hur tänker du kring det i så fall, kunde något gjorts annorlunda? 

Vad kan det ha berott på? 

 Hur arbetar ni på avdelningen med att bygga goda föräldrarelationer?  

 Fråga om det finns någon uttalad policy, PM utbildningar m.m. 

 Vilket stöd får du hos dina arbetskollegor vid svårigheter i relationer med föräldrar? 

 

Student 
Ammy Johansson & Liza Hermansson 
Omvårdnad, självständigt arbete 
E-post: amy.johansson@outlook.com 
Liza.hermansson@outlook.com 
 

 
Datum 2015-02-16 
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o Följdfråga: får du det stöd du behöver/önskar? Om inte – vilken typ av stöd 

saknar du? 

 Vad är dina erfarenheter gällande mötet och relationen med föräldrarna, har det 

förändrats över tid – om ja, i så fall på vilket sätt? 

 Hur skulle du vilja att den relationsbaserade vården utvecklas inom några år? Vad 

skulle du behöva för att kunna utvecklas i din professionella roll? 

 

 

 


