
1 

 

  

 

  

Student 

Vårterminen 2015 

Examensarbete, 15 hp 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård och hälsa för barn och ungdom, 60 hp 

När familjen blir en del av vården 

Sjuksköterskors upplevelse av att vårda familjefokuserat 

på neonatalavdelning 

 

Linda Engberg 

Sara Hellström 



2 

 

Konsekvensbeskrivning 
 Ledningen får en ökad förståelse för vikten av en bra bemanning på 

avdelningen. 

 Sjuksköterskorna får upp ögonen för att inkludera pappan. 

 Sjuksköterskorna belyser vikten av samvård för mamma och barn, vilket skulle 

kunna gynna samarbetet mellan BB och neonatalavdelning. 

 Sjuksköterskorna arbetar fram mallar för förändring. 

 Sjuksköterskorna får en samlad syn på hur de ser föräldrarnas situation och kan 

på det viset underlätta för föräldrarna på avdelningen. 

 Inför kommande renoveringar av neonatalavdelningar kan studien användas 

för att se fördelar och nackdelar med enkelrum utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. 
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Abstrakt 
SYFTE: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

familjefokuserad omvårdnad vid neonatalavdelningar.   

METOD: En kvalitativ innehållsanalys av enskilda semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor på två medelstora neonatalavdelningar i Sverige har genomförts. 

RESULTAT: Resultatet presenteras i fem kategorier: Sjuksköterskans upplevelse av 

föräldrar som vårdar sina barn, Stöd till föräldrar som vårdar sina barn, 

Sjuksköterskans åsikter om vårdens krav på föräldrarna, Sjuksköterskans upplevelse 

av kultur och genus inom familjefokuserad omvårdnad och Sjuksköterskans visioner 

för familjefokuserade omvårdnad. Resultatet visade att sjuksköterskorna var positiva 

till att arbeta familjefokuserat men att de upplever att det finns saker som kan 

förbättras, både för dem och för familjerna. 

SLUTSATS: Sjuksköterskorna trivs med arbetssättet men anser att det finns områden 

som kräver förbättring och att ledningen har stor betydelse i detta. Sjuksköterskorna 

anser att detta arbetssätt kan gynna både personal och familj på sikt. 

NYCKELORD: Omvårdnad, Familjefokuserad omvårdnad, Upplevelser, Neonatal 
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Abstract 
TITEL: When the Family Becomes Part of the Health Care: the nurse's experience of 

family-focused care at the neonatal unit. 

PURPOSE: The purpose of this study was to describe nurses' experiences of family-

focused care at neonatal units. 

METHOD: The method used is a qualitative content analysis of individual 

interviews with nurses at two medium neonatal units in Sweden. 

RESULTS: The results are presented in five categories: Nurse's experience of 

parents who care for their infants, Support for parents who care for their infants, 

Nurses' opinions on requirements from health care on parents, Nurse's experience of 

culture and gender in family-focused nursing and Nurse's visions for family focused 

care. The results showed that nurses in general liked working with family-focused 

care but that they feel that there are things that can be improved, both for them and 

for the families. 

CONCLUSION: The nurses enjoy working with family-focused care, but believed 

that there are areas that require improvement and management have great 

significance in this. The nurses believe that this approach can benefit both staff and 

family on the run. 

KEYWORDS: Nursing, Family centerd care, Experience, Neonatal 

  



5 

 

Sammanfattande beskrivning 
Varför behövs denna forskning? 

 Denna forskning behövs då forskning om sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda familjefokuserat på neonatalavdelningar är begränsad och därför behöver 

synliggöras. 

 En större förståelse för sjuksköterskornas upplevelser kan underlätta 

införandet av familjefokuserad vård på andra enheter. 

Vilka är nyckelfynden? 

 Sjuksköterskorna trivs med att arbeta med hela familjen och med att involvera 

familjen i vården.  

 Sjuksköterskorna ser att det finns möjligheter att ytterligare förbättra vården 

och vill gärna arbeta vidare med detta. 

Hur ska fynden användas för att påverka verksamhet/forskning/ 

utbildning? 

 Fynden kan användas för att anpassa avdelningarna i att göra den 

familjefokuserade vården bättre både för personal och familjer.  

 Fynden kan användas för att få en bättre samvård för den sjuka mamman och 

barnet 

 Vidare kan fynden synliggöras inför planering och utvecklingsarbete 

beträffande hur sjuksköterskor upplever familjefokuserad omvårdnad. 
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Bakgrund  
Neonatalvårdens historia  
Neonatalvård har bedrivits sedan 1970- talet. Då infördes neonatalavdelningar på 

sjukhus. Tidigare hade för tidigt födda barn vårdats tillsammans med mamman på 

förlossning eller kvinnoklinik (Jackson & Wighert 2013). Ungefär tio procent av de 

barn som föds i Sverige idag behöver i någon utsträckning vårdas på en 

neonatalavdelning, allt från ett par timmar till flera månader. Utav dessa är ca tio 

procent prematura, det vill säga födda före graviditetsvecka 37+0. På många håll i 

landet är det dock så att barn födda efter vecka 35+0 får vårdas med sin mamma på BB 

istället för en neonatalavdelning (Lagercrantz, Hellström-Westas & Norman 2008).  

Vården var i början mycket fokuserad på barnet och föräldrarna fick endast komma 

och hälsa på och fick inte vara delaktiga i vården. De fick ta över ansvaret först när 

barnet blev utskrivet från sjukhuset. Det var först på 1980- och 90- talet som vården 

började bli mer familjefokuserad. Föräldrar erbjöds att bo på sjukhuset med sitt barn 

och att sköta omvårdnad så som blöjbyte, matning med mera. De fick också ekonomisk 

ersättning från föräldraförsäkringen för utebliven arbetsinkomst då barnet vårdades 

på sjukhus. Även släkt och syskon fick besöka det nyfödda barnet. Neonatalvården går 

mer och mer åt det hållet att alla barn ska vårdas på enkelrum där också föräldrarna 

kan bo (Jackson & Wighert 2013).   

Föräldrarnas medverkan i vården av barnet påverkas av hur nära barnet de får och har 

möjlighet att bo under vårdtiden. De föräldrar som har möjlighet att bo på avdelningen 

med sitt barn är mer engagerade och är i större utsträckning självständiga i vården av 

barnet, än föräldrar som bor någon annanstans under vårdtiden (Wigert, Berg & 

Hellström 2010).   

Familjefokuserad omvårdnad  
Familjefokuserad vård är ett samlingsbegrepp för vård och omsorg där fokus även 

ligger på de övriga familjemedlemmarnas uppfattning av hälsa och ohälsa och inte 

enbart på patientens uppfattning. Familjefokuserad omvårdnad innefattar begreppen 

familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad omvårdnad. Inom familjecentrerad 

omvårdnad ses familjen som en helhet där medlemmarna utgör varsin del, vilka 

tillsammans blir större än summan av dessa delar. Inom familjerelaterad vård 
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sätts oftast patienten i fokus och de övriga familjemedlemmarna ses som kontext 

(Benzein, Hagberg & Saveman 2012).    

Grunden för familjecentrerad omvårdnad är ett systematiskt förhållningssätt som 

bland annat belyser hur vi ser på verkligheten. Interaktioner, relationer, sammanhang, 

mönster och funktioner är sådant som ett systematiskt förhållningssätt fokuserar på 

och ett sådant synsätt utgår från att mänskliga relationer kan liknas vid ett system där 

summan är mer än delarna och dessa delar påverkar varandra. Det betyder att alla 

familjemedlemmar påverkas om något förändras hos en individ i familjen (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2012).   

Föräldrars upplevelser  
Spitz 1945 (Shields 2010) menade att om barn låg på sjukhus "hospitaliserades" de 

psykiskt och kunde inte knyta an till sina föräldrar på ett normalt sätt.   

James Robertson och John Bowlby stod för stora förändringar som skedde från ca 1973 

och ca 30 år framåt. De tittade på vad som hände om barn och föräldrar 

separerades p.g.a. sjukvårdsvistelse och vilka effekter det fick om mor och barns band 

bröts i tidig ålder. De såg ett behov av att låta föräldrar följa med sina barn till sjukhus 

(Shields 2010).   

När familjefokuserad vård infördes fokuserades det främst på mamman 

och först på 2000- talet inkluderades även pappan och hans behov (Jackson 

& Wighert 2013). I många fall upplever pappor som under någon tid haft sitt barn på 

en neonatalavdelning att de fått bra stöd av personalen att växa in i sin roll som 

far (Lindberg, Axelsson & Öhrling 2008). I artikeln av Higham och Davis (2013) 

framkommer det att pappan ibland känner sig bortglömd av sjuksköterskorna och att 

det fortfarande ligger stort fokus på mamman inom neonatalvården. Många av 

papporna vill vara delaktiga i stor utsträckning och vill även visa sig starka inför 

mamman samt lösa praktiska uppgifter. Papporna upplevde att när de var hemma och 

tog hand om syskon ansågs de inte lika delaktiga i vården av barnet trots att de gjorde 

det som krävdes för att mamman skulle kunna slappna av hos barnet.   

Det är viktigt att stötta den nyblivna mamman i sin roll och med amning. De allra flesta 

kan få igång sin bröstmjölksproduktion även om barnet är för tidigt fött. Barn som får 

bröstmjölk kommer snabbare upp till fulla matmängder än ett barn som ges ersättning. 
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Mammans egen mjölk ger också bättre tillväxt, tolereras bättre av barnet än ersättning, 

ger skydd mot infektioner så som neonatal sepsis och påverkar utvecklingen av ögonen 

positivt. Amning är dessutom lugnande för barnet och påverkar barnets 

psykomotoriska utveckling positivt. (Jackson & Wighert 2013).   

För många familjer innebär det en stor kris att deras barn hamnar på en 

neonatalavdelning, speciellt om framtiden för barnet är oviss. För familjer vars barn 

har en längre vårdtid, innebär vården på neonatalavdelning en påfrestande upplevelse, 

med både djupa dalar och höga toppar. Det är många olika faktorer som spelar in på 

hur stor grad av stress föräldrarna upplever. En betydande faktor är att de 

blir föräldrar tidigare än vad de var beredda på och att omställningen är större 

än förväntat (Woodwars, Bora, Clark, Montgomery-Hönger, Pritchard, Spencer & 

Austin 2014; Lundqvist 2013). I en studie av Smith, SteelFisher, Salhi och Shen (2012) 

beskrivs att många föräldrar kom på olika strategier för att hantera stress under 

vårdtiden. Dessa strategier kunde både vara att vara mer engagerad i barnets vård men 

också att komma bort från neonatalavdelningen ibland. Att få träffa andra föräldrar på 

avdelningen och höra om deras erfarenheter samt prata av sig om sina egna var också 

något som hjälpte många föräldrar att hantera sin stress.    

Familjefokuserad omvårdnad innebär inte att föräldrar ska sköta all vård av barnet. 

Vill de det så ska de få stöttning men om föräldrarna inte vill eller kan så får de inte 

tvingas. De ska inte heller känna skuld om de inte kan eller vill göra någon del av 

vården. Att pressa föräldrarna att genomföra något i vården är 

mot FCC´s principer (Coyne, 2008, Shields 2010).  

Många föräldrar kände tidigt en önskan om att få ta med sig barnet hem. Det var i 

många fall problem med barnets matintag som fördröjde hemgången. Många föräldrar 

flyttade då fokus från att försöka skapa en bra relation med sitt barn till att enbart se 

till att vikten gick upp och att barnet åt bättre (Carr Swift & Scholten 2009). 

Förhållandet mellan barnet och föräldern blev bättre när vårdpersonalen gick in och 

undervisade föräldrarna i nyfödda barns beteenden och behov. Bäst effekt sågs hos de 

föräldrar som även fick stöd i hemvården. Hemvård är när föräldrarna får ta hem sitt 

för tidigt födda barn men följs upp med täta kontroller från sjukvården, barnen kan 

fortfarande ha kvar ventrikelsond eller få syrgas i hemmet (Browne & Talmi 
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2005). Många föräldrar upplever att de värdesätter hemvården och att hemvården gör 

att de kan komma hem tidigare utan att helt släppa stödet från vården. Hemvården 

upplevdes minska klyftan mellan sjukhus och hem då föräldrarna fortfarande hade god 

kontakt med sjukvården och det i många fall var samma personal som hade vårdat 

barnet på avdelningen som även kom hem till dem (Dellenmark-Blom & Wigert 

2013).   

Föräldrar påverkas lätt av stämningen på avdelningen och även av hierarkin inom 

personalen. Detta är något som lätt kan leda till att föräldrarna tar ett steg tillbaka i 

vården av sitt barn och låter personalen göra mer (Gallegos-Martinez, Reyes-

Hernandes & Scochi 2013). Det har visats att föräldrars anknytning till barnet kan 

bli förskjuten om barnet är svårt sjukt och behöver mycket intensivvård i början. I 

dessa fall behöver föräldrarna ofta hjälp att hitta sätt att knyta an till sina barn när den 

mest intensiva vården är över (Kantrowitz-Gordon 2013). Många föräldrar upplever 

att relationen mellan dem och personalen är mycket betydelsefull och hjälpte dem att 

hantera sina upplevelser på neonatalavdelningen. Det hände ibland att relationen blev 

lite för nära, vilket även det kunde upplevas som påfrestande, men sällan togs upp som 

ett problem (Fegran & Helseth 2009).   

Sjuksköterskornas betydelse i familjefokuserad omvårdnad  
Familjefokuserad vård har gått från att föräldrarna fick hälsa på sina barn till att de är 

fullt delaktiga. Tidigare forskning visar att familjer önskar familjefokuserad vård och 

att sjuksköterskor håller med om den filosofin. Studier visar också att de 

sjuksköterskor med specialistutbildning och kortare erfarenhet kunde tillämpa 

familjefokuserad omvårdnad i större utsträckning än sjuksköterskor med längre 

erfarenhet utan specialistutbildning (Harrison 2010).   

Hinder för familjefokuserad vård var enligt sjukvårdspersonalen t.ex. dåliga 

färdigheter i att kommunicera och skapa relationer, tidsbrist, negativa attityder, känna 

sig hotad att förlora sin roll, dåligt stöd från sjukvårdssystem och 

andra dicipliner (Harrison 2010). Även Coyne et al. (2013) tar upp 

hinder för familjefokuserad omvårdnad. Hinder är bland annat dålig kunskap, tid, 

resurser, oro över föräldrarnas förmåga att ge den vård som krävs, hot att förlora sin 

professionella auktoritet och att roller suddas ut, rädsla för föräldrar som upplevs hota 

sjuksköterskors makt och kontroll.  Coyne et al. (2013) menar att sjuksköterskor hade 
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svårigheter att tillämpa familjefokuserad omvårdnad på grund av dålig kunskap, 

förståelse, attityd, förhandlingsförmåga och dålig kommunikation. I över 40 år har 

forskare menat att högre utbildning är kopplat till bättre stöd för föräldrars delaktighet 

och mer förstående attityd mot familjer.   

Problemformulering  
Litteratursökningen visar att det finns forskning om hur föräldrar, speciellt 

mammor, upplever tiden på en neonatalavdelning och tiden strax 

efter att de har kommit hem från en neonatalavdelning. Många studier visar 

på betydelsen av personalens roll i hur föräldrarna upplever vårdtiden. Men det finns 

få studier funna om sjuksköterskors upplevelser av att vårda dessa familjer. Därför 

krävs det vidare forskning inom detta område för att även få förståelse för hur 

sjuksköterskorna upplever att det är att vårda familjer på en neonatalavdelning.  

Syfte  
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

familjefokuserad omvårdnad vid neonatalavdelningar.   

Metod  
Urval  
Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor på två 

mellanstora neonatalavdelningar i mellersta Sverige. På varje enhet har sex eller sju 

sjuksköterskor intervjuats, totalt 13 sjuksköterskor har deltagit i studien. De 

sjuksköterskor som tillfrågades hade två år eller längre erfarenhet av att jobba på en 

neonatalavdelning(se tabell 1). Vissa av dem hade dessutom ett specialistområde inom 

familjefokuserad omvårdnad, så som NIDCAP, hemvård, känguruvård och amning. 

Dessa urvalskriterier har valts för att deltagarna ska ha så god kunskap som möjligt av 

att vårda prematura barn familjefokuserat. Deltagarna har tillfrågats och fått ge sitt 

skriftliga medgivande att delta i studien.  
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Tabell 1. Överblick över deltagande sjuksköterskor 

Utbildning   Ålder År på 

neonatalavdelning 

8 Barnsjuksköterskor 

  

 31-64 år  4-35 år 

5 Sjuksköterskor 

 

31-39 år 2,5-7 år 

 

Datainsamling  
Intervjuerna har skett på respektive enhet under arbetstid. Båda 

neonatalavdelningarna har ca 25 anställda sjuksköterskor och 10 vårdplatser, varav tre 

IVA-platser. Den ena enheten tar emot barn födda efter graviditetsvecka 26 och den 

andra enheten tar emot barn födda efter graviditetsvecka 28. Intervjuerna har följt 

samma intervjuguide på båda enheterna (se bilaga 1) och har tagit mellan 20 och 50 

minuter. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats ordagrant för att inte gå 

minste om något innehåll.   

Etik  
Verksamhetscheferna för de enheter där sjuksköterskor har intervjuats har tillfrågats 

skriftligt och ett skriftligt godkännande har givits för att bedriva studien på de olika 

enheterna (se bilaga 2). Deltagarna i intervjuerna har även de fått ge sitt skriftliga 

godkännande att medverka i intervjuerna efter att de fått veta studiens syfte (se bilaga 

3), samt att de har informerats om att deras identitet kommer att skyddas och ej gå att 

läsa ut i resultatet samt att de när som helst under studiens gång får dra sig ur utan att 

behöva förklara varför. Intervjuerna har kodats för att de enskilda deltagarna inte ska 

gå att urskilja, i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013).   

Dataanalys  
Den transkriberade texten har lästs igenom flera gånger för att författarna ska skapa 

sig en uppfattning om innehållet. Därefter har meningsenheter som svarar på syftet 

lyfts ut ur texten. Dessa meningsenheter har sedan kondenserats, där alla onödiga ord 

som finns i talspråk plockas bort. De kondenserade meningsenheterna har sedan 

kodats och dessa koder har sedan sorterats ihop till 16 underkategorier. 
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Underkategorierna har sedan sorterats ihop till fem kategorier (Graneheim & 

Lundman 2003).  

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillämpa 

familjefokuserad neonatal omvårdnad till förtidigt födda barn vid 

neonatalavdelningar, valde författarna att använda en kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att 

få ett beskrivande resultat av upplevelser. Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

bestämmer en kvalitativs studies tillförlitlighet (Graneheim & Lundman 2003). 

Att välja personer med olika erfarenhet och ålder ökar studiens trovärdighet, något 

som författarna har gjort. Något som ytterligare ökar trovärdigheten är att beskriva 

deltagarnas ålder och erfarenhet (se tabell 1). Valet av metod är också betydande för en 

studies trovärdighet och något som kunde ha varit aktuellt i denna studie var att 

använda sig av fokusgrupper för att på det sättet få igång mer diskussion bland 

deltagarna. Risken med att använda sig av fokusgrupper är att deltagarna kommer för 

långt från syftet och därför valde författarna att göra enskilda intervjuer med 

deltagarna. Därför kan trovärdigheten styrkas för att resultatet svarar till syftet 

(Graneheim & Lundman 2003). 

En studies pålitlighet påverkas av hur materialet förändras genom arbetets gång 

(Graneheim & Lundman 2003). Transkriberingen av intervjuerna gjordes så noggrant 

som möjligt. Under bearbetning av materialet har författarna kontinuerligt gått 

tillbaka till transkriberingen för att öka pålitligheten. För att minska risken för bias har 

handledaren för denna studie fått ta del av allt insamlat material. Något som skulle 

kunna styrka pålitligheten ytterligare var om författarna hade inkluderat citat från 

intervjuerna i resultatet.  

Överförbarheten kan styrkas genom att författarna tydligt har beskrivit urval och 

tillvägagångsätt i metoddelen. Detta är också något som gör att studien kan upprepas 

(Graneheim & Lundman 2003). Då deltagarna i studien är från två väldigt lika 

avdelningar i storlek och arbetssätt kan överförbarheten ifrågasättas då det från båda 

avdelningarna framkommer väldigt lika resultat går studiens resultat att överföra till 
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liknande avdelningar. För att få ett mer överförbart resultat hade det varit bra att 

involvera sjuksköterskor från universitetssjukhus och även mindre sjukhus.  

Resultat  
Nedan presenteras resultatet i studien som är indelat i kategorier och underkategorier 

(se tabell 2) 

Tabell 2 Översikt över kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier  

Sjuksköterskors upplevelse av föräldrar 
som vårdar sina barn 

 Familjefokuserad omvårdnad 

 Föräldrarnas del i 
familjefokuserad omvårdnad 

 Sjuksköterskors upplevelser av 
möjligheter att arbeta 
familjefokuserat  

Stöd till föräldrarna att vårda sina barn   Stödja föräldrarna att bli 
självständiga 

 Betydelsen av familjefokuserad 
omvårdnad för barnet  

 Sjuksköterskornas åsikter om 
betydelsen av utbildning 

Sjuksköterskors åsikter om vårdens krav 
på föräldrarna 

 Sjuksköterskors uppfattning om 
den fysiska miljöns betydelse  

 Sjuksköterskors upplevelse av 
den psykosociala miljöns 
betydelse 

 Relationer på och utanför 
sjukhuset 

 Sjuksköterskors upplevelser av 
föräldrars känslor och behov av 
stöd  

Sjuksköterskors upplevelse av kultur 
och genus inom familjefokuserad 
omvårdnad 

 Transkulturella skillnader 

 Genusperspektiv i 
familjefokuserad omvårdnad 

Sjuksköterskors visioner för 
familjefokuserade omvårdnad 

 Fördelar och vinster med 
familjefokuserad omvårdnad 

 Nackdelar och svårigheter med 
familjefokuserad omvårdnad  

 Sjuksköterskors upplevelser av 
hinder för att bedriva 
familjefokuserad omvårdnad  

 Framtida utmaningar 
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Sjuksköterskors upplevelse av föräldrar som vårdar sina barn 
Familjefokuserad omvårdnad   
Sjuksköterskorna beskriver att för dem är familjefokuserad omvårdnad när de vårdar 

barnet men inkluderar hela familjen och ser att barnets mående även påverkar hur 

familjen mår. Sjuksköterskorna beskriver det som att om barnet ska kunna må bra så 

måste hela familjen fungera och att de då även måste se till hur föräldrarna mår då 

deras barn kräver vård på en neonatalavdelning. De berättar också att de tycker att det 

blir mer och mer naturligt att föräldrarna ska vara de primära vårdarna kring barnet 

och att det är personalens uppgift att stötta dem så att de kan bli det. Den övergripande 

upplevelsen av att jobba med familjefokuserad vård är positiv och sjuksköterskorna 

berättar att det är nästan det bästa med deras arbete att de får se hur familjen växer 

samman och får bra anknytning. Sjuksköterskorna anser att det i vissa situationer kan 

vara en utmaning att ha med föräldrarna i vården och att de inte vill känna sig osäkra 

inför föräldrarna. Det finns också en upplevelse om att det ibland kräver mer av 

sjuksköterskan att arbeta på det här sättet då de hela tiden måste lära föräldrarna hur 

de tolkar sina barn istället för att själva sköta omvårdnaden.     

Neonatalavdelningarna har nyligen renoverats vilket många av sjuksköterskorna tar 

upp som något positivt som gynnar deras arbete med familjefokuserad vård. Då 

renoveringen har gjorts med tanke på att alla familjer ska få möjlighet att bo på 

avdelningen och att alla ska få ha ett eget rum. Sjuksköterskorna utgår från att 

detta medför att föräldrarna känner sig mer välkomna och att de därför har lättare att 

ta del i omvårdnaden av barnet.   

Föräldrarnas del i familjefokuserad omvårdnad     
Sjuksköterskorna ser det som en stor fördel i deras arbete att föräldrarna blir experter 

på sina barn och vet vad som är normalt för dem och när något inte står riktigt rätt till. 

Detta hjälpte till att tidigt upptäcka infektioner eller liknande. Många gånger var 

upplevelsen att om föräldrarna fick vara delaktiga i vården blev de trygga i sin 

föräldraroll och vågade själva ta större ansvar för barnet. Sjuksköterskorna uttryckte 

en önskan om att ha föräldrarna med på ronden då de menar att det är föräldrarna som 

är experter på sina barn och att det skulle underlätta rondarbetet. De betonar också 

vikten av att inte pressa föräldrarna för mycket, utan att de måste får delta på deras 

villkor. 
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Det finns stora fördelar med att ha föräldrarna boende på avdelningen tillsammans 

med barnet berättar sjuksköterskorna. Om barnet av någon anledning är i behov av 

sina föräldrar så finns de alltid nära till hands och sjuksköterskorna upplever också att 

de ger tryggare föräldrar som tidigare upplever att det är deras barn och inte 

avdelningens. De berättar också att de ser att det ibland kan vara svårt för föräldrarna 

att få ihop det rent praktiskt, speciellt om det finns syskon hemma och de skulle önska 

att även syskon i större utsträckning kunde bo på avdelningen. Sjuksköterskorna 

berättar att förr fick de ofta en överväldigande tacksamhet från föräldrarna att de 

räddat deras barn men att de inte ser detta lika ofta längre för det är föräldrarna som 

tar stor del av vården vilket sjuksköterskorna tror gör att de känner sig delaktiga i att 

barnet mår bättre. 

Sjuksköterskors upplevelser av möjligheter att arbeta familjefokuserat   
Sjuksköterskorna kunde inte se några nackdelar med familjefokuserad omvårdnad 

men de kunde däremot se utmaningar som de behövde jobba med för att det skulle bli 

bättre för både dem, barnet och familjen i stort. Eftersom familjerna är olika och har 

olika förutsättningar anser sjuksköterskorna att det är viktigt att anpassa vården efter 

dem, det finns ingen fast mall som är anpassad till alla familjer.   

Sjuksköterskorna fick ibland en känsla av att de stör familjen när barnet bor inne hos 

föräldrarna och de var då rädda att de skulle missa något om de inte vågade vara inne 

hos familjen. I det fallet menar de att de måste jobba med sig själva och fatta mod för 

att gå in och att de måste tänka att det är för barnets och familjens bästa. De menar att 

detta arbetssätt till en början krävde mer av dem som sjuksköterskor för att lotsa 

föräldrarna till att bli bra vårdare för sina barn. Ibland kunde sjuksköterskorna tycka 

att det var svårt att veta på vem som hade ansvar för barnet när föräldrarna får ta stor 

del i vården. De upplever att det kan vara svårt att helt släppa över omvårdnaden till 

föräldrarna då sjuksköterskorna känner att de har ett stort medicinsk 

ansvar. Sjuksköterskorna tror att det kan finnas en föreställning om att det lättare blir 

fel om föräldrarna gör något än om de själva gör det.    

Sjuksköterskorna upplevde att det var lättare för när de var experter jämfört med nu 

då de ska vara lots och vägledare. En utmaning många såg var också i upplärningen av 

ny personal då det kan bli svårare att få tillgång till barnet och lära sig sin färdighet. 
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Det blir en utmaning både för den som ska lära upp och den som går upplärning att 

våga komma nära barnet även när föräldrarna är närvarande.    

Stöd till föräldrar att vårda sina barn 
Stödja föräldrarna att bli självständiga    
Som ny sjuksköterska upplevde många att det var lättare att vara expert inför 

föräldrarna än att vara lots och vägleda dem att se barnens signaler och behov. 

Sjuksköterskorna uttryckte samtidigt att det var väldigt viktigt att vara lots åt 

föräldrarna för att de då upplevde att föräldrarna bäst lärde sig att tyda barnets 

signaler. De menar också på att det är viktigt att vara lyhörd för vad föräldrarna säger 

och om de uppfattar den information som ges då det i början är det väldigt mycket 

information som föräldrarna ska ta del av.    

Sjuksköterskorna upplever att idag finns det hjälp för dem att ha kontroll över barnen 

utan att vara direkt inpå, med centralövervakning, och på det viset kunna låta familjen 

vara mer självständig. De berättar även att de upplever att de blir väldigt involverade i 

hur det kommer bli när barnet får komma hem och hur vissa problem ska lösa sig, 

de anser att det kan vara bra att familjen redan på avdelningen får skapa en kontakt 

med de professioner som kan bli aktuellt att träffa när de kommer 

hem. Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att jobba med sin egen attityd mot 

föräldrarna för att få en bra stämning på avdelningen, de menar på att det är viktigt att 

inte vara uppfostrande mot föräldrarna utan mer informerande.    

Sjuksköterskorna tycker att det är bra att det finns en föräldraförsäkring i Sverige som 

underlättar för föräldrarna att vara på avdelningen men de berättar att det ibland kan 

bli problem med försäkringskassan så att familjen inte får de pengar de behöver.      

Betydelsen av familjefokuserad omvårdnad för barnet    
Sjuksköterskorna pratar om vikten av anknytning mellan barn och föräldrar och hur 

viktigt det är även när de kommer hem från avdelningen. De berättar att de tydligt kan 

se en fin anknytning om barnet tidigt fått ligga hud mot hud med sina föräldrar och att 

föräldrarna fått vara delaktiga i vården. Sjuksköterskorna berättar att de tar stöd i 

forskning när de informerar föräldrarna om fördelarna med hud mot hud kontakt. De 

menar också att det tar mycket längre tid att få till en lika stark anknytning om barnet 

och föräldrarna har varit separerade i början. Allt det här första som barnet gör går 

föräldrarna miste om, om de inte har barnet hos sig och de missar då saker som kan ge 
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väldigt starka band. Sjuksköterskorna uppskattar även tillgången till NIDCAP-

observatörer för det ger både dem och föräldrarna en större förståelse för barnet.    

Sjuksköterskor tar upp att det prematura barnet har mycket svagare signaler då det är 

hungrig eller behöver vara i fred och att det är viktigt att lära föräldrarna att tyda dessa 

signaler. De menar att om föräldrarna är delaktiga i vården så finns det endast fördelar 

för barnet eftersom föräldrarna tidigt lär känna sina barn och kan se vad de orkar med 

och tål. Sjuksköterskorna tar även upp vikten av att föräldrarna får se sitt barn över 

hela dygnet, så att de lär sig barnets dygnsrytm. En sjuksköterska menar på att detta i 

sin tur leder till att barnen går hem tidigare och har haft mindre infektioner under 

vårdtiden.     

Sjuksköterskornas åsikter om betydelsen av utbildning 
Sjuksköterskorna berättar att de upplever en skillnad i hur föräldrarna tar till sig 

information och hur de tar för sig på avdelningen beroende på vilken utbildning de 

har. Det finns ett mönster i att de som har en högre utbildning inte är lika rädda för att 

vara delaktiga i vården. Det är även viktigt att på avdelningen så tidigt som möjligt lära 

familjen hur de ska ta hand om sitt barn för att undvika att de kommer in i beteenden 

som är svåra att bryta.    

Sjuksköterskorna berättar också om vikten av utbildning för personalen för att kunna 

göra föräldrarna så delaktiga som möjligt. De menar att det behöver pratas mer om 

detta på avdelningen för att alla ska tänka och jobba lika inför familjen och att de 

behöver stötta varandra i att få familjerna delaktiga.  

Sjuksköterskornas åsikter om vårdens krav på föräldrarna 
Sjuksköterskors uppfattning om den fysiska miljöns betydelse 
Neonatalavdelningarna hade nyligen genomgått stora renoveringar med fokus på att 

familjen ska kunna vara nära och detta tror sjuksköterskorna har lett till att föräldrarna 

känner sig som en mer naturlig roll i barnets vård. Även om barnet är litet och sjukt 

finns det en plats för föräldrarna dygnet runt och det finns mycket som underlättar 

föräldrarnas närvaro, till exempel centralövervakning. De tror att eftersom 

föräldrarna bor på samma rum som barnet så vågar de vara mer delaktiga i vården än 

när barnet bor på en stor sal med många andra barn. Sjuksköterskorna tror dock att 

detta också kan göra så att föräldrarna känner sig mer instängda och att möjligheten 

att komma ifrån avdelningen begränsas, speciellt under långa vårdtider.    
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Sjuksköterskorna tror att det kan bli extra jobbigt för familjer med syskon hemma 

under RS-virussäsong när de inte har samma möjlighet att hälsa på, på avdelningen. 

Sjuksköterskorna upplever också att miljön kring barnet kan bli rörig om det är för 

många besökare där på samma gång. Sedan beskriver sjuksköterskorna att det måste 

finnas utrymmen som underlättar för föräldrarna att vistas på avdelningen, så som kök 

och tvättstuga.   

Sjuksköterskors uppfattning om den psykosociala miljöns betydelse 
Det finns en upplevelse bland sjuksköterskorna att det ibland ställs för stora krav på 

föräldrarna och vilken närvaro de ska ha på avdelningen och att föräldrarna därför kan 

få skuldkänslor om de behöver lämna avdelningen. Sjuksköterskorna tycker att det 

ibland glöms bort att föräldrarna genomgår en kris när det fått ett barn för tidigt och 

att det då inte är rimligt att kräva för mycket av dem.   

Upplevelsen av att information är viktig för föräldrarna är stor och det är viktigt att de 

får denna information i rätt tid. Sjuksköterskorna menar på att det är bra om en del av 

informationen kan komma innan barnet föds för sedan är föräldrarna ofta i chock. 

Vidare menar sjuksköterskorna att det är viktigt med fortlöpande information till 

föräldrarna. Det framkommer också att sjuksköterskorna tycker att det är viktigt hur 

varje familj bemöts och att de tänker på hur de uttrycker sig och vilket kroppsspråk de 

använder. Det kan också vara så att föräldrarna ibland får olika information beroende 

på vem det är som informerar och då upplever sjuksköterskorna att det är viktigt att 

informera om att inget är rätt eller fel, utan att vi som människor är olika. 

Sjuksköterskorna berättar också att det är viktigt att tala om för föräldrarna att de mer 

än gärna får vara delaktiga i vården, för annars kan det lätt bli att de inte vågar.   

Under samtal med föräldrarna är det viktigt att även lyssna till vad föräldrarna har att 

säga tycker sjuksköterskorna, då de vill undvika envägskommunikation och få en mer 

öppen dialog mellan dem och föräldrarna.   

Relationer på och utanför sjukhuset    
Sjuksköterskorna berättar att relationer handlar om personkemi och att det är svårt att 

tycka om alla föräldrar men att det är viktigt att vara professionell. Det framkommer 

att sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att de inte behöver vara kontaktpersoner 

åt familjer som de inte riktigt kommer överens med men att det samtidigt är viktigt att 

komma ihåg att det inte är personligt och att inte bli sårad av 
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föräldrarna. Sjuksköterskorna tror också att det är viktigt att inte komma för nära 

föräldrarna och att det är viktigt att behandla alla föräldrar på ett likande sätt. Vidare 

menade sjuksköterskorna att det är viktigt att se till så att tiden på sjukhuset bli så lätt 

som möjligt för familjen och att det är viktigt att ge dem information i tid, även när allt 

ser ut att gå bra. Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att det finns humor 

mellan dem och föräldrarna och att mammorna ibland kan ställa högra krav på dem 

jämfört med papporna. Det framkommer att sjuksköterskorna anser att det är bra att 

de får ha hand om samma familj mycket både för dem själva och för familjen, de 

får skapa en bra relation och familjen får trygghet i att de vet vilken personal som har 

hand om dem.   

Vårdtiden kan var en extremt jobbig period för föräldrarna och det kan vara svårt för 

dem att få anhöriga och vänner att förstå vad de går igenom tror sjuksköterskorna. De 

tror också att gemenskapen mellan föräldrar på avdelningen är något som kan gynna 

föräldrarna då de får prata med dem som befinner sig i liknande situationer. Denna 

möjlighet har försvunnit lite på en av enheterna och sjuksköterskorna tror att det är 

något som föräldrarna saknar men de berättar att det är för att minska smittorisken.    

Sjuksköterskors upplevelser av föräldrars känslor och behov av stöd     
Sjuksköterskorna beskriver att de tror att föräldrarna är i stort behov av stöd på 

avdelningen och att det vore bra om alla familjer får träffa psykolog tidigt under 

vårdtiden då de kan ge mer stöd än vad sjuksköterskorna kan. Sjuksköterskorna kan 

uppleva att deras stöd inte alltid räcker till och då tycker det att det är skönt att det 

finns psykolog, kurator och läkare att ta hjälp av. Sjuksköterskorna upplever att 

föräldrarna ofta behöver hjälp med hur de ska få ihop vardagen om det finns syskon 

hemma, då föräldrarna lätt slits mellan att vara på avdelningen och att ta hand om 

syskonet. De berättar också att de försöker ge mamman och pappan samma stöd men 

att det ibland är lättare att vända sig till mamman delvis för att mamman ofta är mer 

på avdelningen än vad pappan är. Sjuksköterskorna tror att pappan har lite lättare att 

lämna avdelningen och hitta stöd utifrån än vad mamman har och därför är det 

viktigt att stötta henne på avdelningen.     

Det är viktigt att stötta föräldrarna och ge dem trygghet i att sköta sitt barn berättar 

sjuksköterskorna men att det också är viktigt att komma ihåg att det kan vara 

orimligt för dem att ta hand om barnet dygnet runt hela tiden. Sjuksköterskorna 



15 

 

upplever att när det är högt tryck på avdelningen blir det en stor press på föräldrarna 

att ta stort ansvar för barnet. De tycker att det är viktigt att föräldrarna har möjlighet 

att komma ifrån avdelningen eller sova några extra timmar någon natt så att de orkar 

med hela vårdtiden samt att ta in hjälp utifrån vid behov.  Sjuksköterskorna menar på 

att föräldrarna måste få sörja sitt fullgångna barn som de hade räknat med innan de 

kan gå vidare på resan med sitt för tidigt födda barn och att det är viktigt att stötta 

dem i detta. Här menar sjuksköterskorna att det är viktigt att visa för föräldrarna att 

deras barn växer och utvecklas, för annars fastnar de lätt i att barnet alltid kommer 

vara litet. 

Sjuksköterskornas upplevelser av kultur och genus inom familjefokuserad 
omvårdnad 
Transkulturella skillnader 
Kulturellt sett upplever sjuksköterskorna att det kan finnas skillnader, i andra kulturer 

kanske det inte är lika vanligt att pappan är med och tar hand om det nyfödda barnet 

och då kan det bli en krock när det förväntas på avdelningen idag. Något som kan blir 

svårt enligt sjuksköterskorna är när familjen och personalen inte pratar samma språk 

då det kan bli svårt att kommunicera. Sjuksköterskorna upplever att 

även inom svenska familjer så är det ofta mamman som gör mest och det finns en 

önskan om att pappan också kan gå upp och sitta hud mot hud under natten om barnet 

behöver det. Några sjuksköterskor tycker att det är lättare att ge stöd till mamman men 

att det är viktigt att komma ihåg att pappan också behöver stöd.    

Genusperspektiv inom familjefokuserad omvårdnad 
Sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att uppmärksamma pappan så att han inte 

känner sig bortglömd. De berättar att på BB händer det att personalen inte hälsar på 

pappan och att han då känner att han inte har något värde kring mamman och barnet. 

Sjuksköterskorna beskriver att ofta är det pappan som kommer till avdelningen först 

med barnet och att han då får några timmar själv med barnet som de tror stärker 

anknytningen mellan pappa och barn mycket, de tror också att detta gör så att pappan 

blir mer delaktig i vården. Ibland kunde det upplevas att föräldrarna var olika mycket 

delaktiga och då blev utmaningen att få båda föräldrarna att känna sig lika viktiga. 

Sjuksköterskorna berättar att mamman ibland är mer på avdelningen även om barnet 

inte ska amma men att de tycker att det finns möjlighet för föräldrarna att vara lika 
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delaktiga. Om barnet ska amma kan pappan göra annat för barnet och på det sättet 

vara lika delaktig. Sjuksköterskorna menar att det är deras ansvar att se om någon av 

föräldrarna tar mer ansvar. Pappan tar ofta på sig rollen att se till så att mamman har 

det bra och att det praktiska runt omkring löser sig, berättar sjuksköterskorna. De 

menar att han också tar på sig ett ansvar för apparaterna kring barnet.    

Sjuksköterskors visioner för familjefokuserade omvårdnad  
Fördelar och vinster med familjefokuserad omvårdnad  
Sjuksköterskorna kunde berätta om stora vinster med familjefokuserad omvårdnad, 

både för dem själva men även för barnet och för familjen i stort. Vid hög 

arbetsbelastning var det familjer som i större utsträckning kunde klara sig själva så att 

sjuksköterskorna kunde fokusera på de mindre och sjukare barnen. De berättar också 

att de upplever att föräldrarna är nöjdare med situationen och att de blir tryggare med 

sina barn både på avdelningen men också inför hemgång, att det inte är lika nervöst 

när barnet skrivs ut från avdelningen för att de har känt att det är deras barn och inte 

avdelningens. Sjuksköterskorna berättar också att de ser att barnen mår bättre om de 

får vara nära sina föräldrar och att mamman har lättare att hålla igång sin 

mjölkproduktion när de bor på avdelningen. Sjuksköterskorna berättar också att de 

tror att bra lokaler gör mycket för att föräldrarna ska känna sig välkomna i vården.  

Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att de känner stöd från ledningen att bedriva 

familjefokuserad omvårdnad och att det också är något de gör, de känner att även 

ledningen tycker att det är viktigt.   

Nackdelar och svårigheter med familjefokuserad omvårdnad    
Överlag så har sjuksköterskorna svårt att se nackdelar med familjefokuserad 

omvårdnad utan de beskriver det mer som svårigheter och utmaningar. För barnet 

kunde de inte se några nackdelar alls, utan såg det bara som något bra att familjen var 

delaktig i vården.   

Något som sjuksköterskorna upplevde var att det nu har blivit mer spring mellan olika 

rum då alla barn har ett eget rum med sina föräldrar och att föräldrarna inte bar sina 

barn lika mycket hud mot hud längre. Sjuksköterskorna upplever att de får vara som 

en kameleont som anpassar sig för varje nytt rum de går in i. De berättar också att det 

kan bli jobbigt för familjerna med långa vårdtider, speciellt om det finns syskon 

hemma.    
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Sjuksköterskorna beskriver att det är för barnets skull som föräldrarna är på 

avdelningen men för att vården ska fungera så måste även föräldrarna må bra. De 

upplever att föräldrarna lätt känner sig instängda och att de får för stort ansvar och att 

sömnen blir störd. Sjuksköterskorna tror att det är viktigt att tidigt beskriva för 

föräldrarna hur vårdtiden med ett prematurt barn kan se ut. De tror att på sikt kan 

föräldrarna tycka att den resan de får gå igenom på avdelningen är något positivt, att 

de får tid tillsammans som en familj som de inte skulle få annars. Något som också kan 

bli svårt är om mamman behöver vård på BB då familjen blir splittrad och inte kan 

vara tillsammans hela tiden, därför finns det en önskan om utökad samvård för 

mamma och barn.   

Bland sjuksköterskorna finns det en upplevelse om att det tar längre tid och kräver mer 

av personalen att arbeta med familjefokuserad omvårdnad, de berättar också att det 

ibland kan vara svårt när avdelningen får ny teknisk apparatur. De betonar att de gärna 

vill ha det så här men att det då måste finnas personal så det räcker till även om det 

händer något akut. Sjuksköterskorna berättar att det tar tid att både stötta föräldrarna 

i att bli självständiga vårdare och att hinna med sitt medicinska ansvar. De beskriver 

att ibland finns det en känsla av att vilja vara psykolog för 

familjerna. Sjuksköterskorna tycker att det både kan bli jobbigt om föräldrarna är 

tillbakadragna eller för framåt, de vill ha en balans däremellan. Då upplever de att de 

får föräldrar som kan vara självständiga men ändå inte tar egna medicinska initiativ.   

Sjuksköterskors upplevelser av hinder för att bedriva familjefokuserad 
omvårdnad    
Sjuksköterskorna beskriver att hinder kan uppstå när det är fullt och mycket att göra 

på avdelningen och de inte riktigt hinner med föräldrastödet på samma sätt som de 

önskar. Om arbetssituationen är pressad berättar sjuksköterskorna att det är lättare 

att själva utföra omvårdnaden än att stötta föräldrarna i det. Det är också ett hinder 

när barnet kräver mycket teknisk apparatur som gör att föräldrarna inte kan komma 

lika nära som de annars skulle ha möjlighet till. Sjuksköterskorna berättar att det också 

kan vara svårt om mamman är mycket sjuk och måste vårdas på BB och att de därför 

önskar samvård av mor och barn.    
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Framtida utmaningar 
Sjuksköterskorna upplever att de har en bra grund för att jobba familjefokuserat och 

att de vill jobba vidare med det för att det ska bli ännu bättre. Sjuksköterskorna tror att 

omvårdnadssamtal med familjerna och att skriva vårdplaner tillsammans med 

familjerna är ett bra sätt att få det så bra som möjligt för alla parter, då kan 

sjuksköterskorna berätta vad de förväntar sig samtidigt som föräldrarna kan berätta 

hur de upplever situationen. Sjuksköterskorna trodde också att detta skulle göra så att 

föräldrarna upplever att all personal vårdar deras barn på samma sätt och att 

personalgruppen utstrålar ett samsynkat arbetssätt.      

Föräldrautbildningar tror sjuksköterskorna skulle gynna föräldrarna både i att lära sig 

mer om barnet men också få gemenskap med andra föräldrar på avdelningen. Vidare 

tror sjuksköterskorna att föräldrarna idag söker mer information själva än vad de 

gjorde tidigare och att det därför kan vara bra att samla ihop föräldrarna och prata 

igenom detta. Sjuksköterskorna tror att det vore bra för föräldrarna om det fanns 

möjlighet att motionera för att få mer ork.   

Sjuksköterskorna tror att nya möjligheter har öppnats efter att avdelningarna har 

renoverats men att de måste lära sig att arbeta på ett annat sätt än de gjort tidigare, 

med en ny typ av övervakning och så många enkelrum som de har nu. De berättar att 

tidigare var det inte alla som fick möjlighet till ett familjerum, medan det nu finns ett 

rum för alla familjer. Det fanns också ett problem när barnen vårdades på flersal att 

det hördes över hela rummet vad som sades om ett barn, så är det inte 

idag. Sjuksköterskorna upplever att deras belastning har blivit mindre när föräldrarna 

kan vara mer delaktiga men samtidigt önskar de en bättre bemanning för att inte 

behöva ställa så stora krav på föräldrarna och för att kunna lösa av dem mer.   

Sjuksköterskorna beskriver att de tror att föräldrarna inte känner sig lika bevakade av 

personalen när de har egen ingång, pentry och så vidare, de menar att föräldrarna kan 

gå undan utan att behöva lämna avdelningen. Förr kunde det vara så att personalen 

kände barnet bättre än föräldrarna eftersom det var de som skötte barnet men så är 

det inte idag. Sjuksköterskorna berättar att som det är idag så lär föräldrarna verkligen 

känna sina barn och dess signaler, vilket gör att de kanske inte blir lika oroliga vid 

tillfälliga förändringar. Till en början upplevdes det som en svårighet att få föräldrarna 
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involverade i vården av barnet eftersom sjuksköterskorna var varna att sköta barnet 

men de berättar att de hela tiden utvecklas och lär sig att få in föräldrarna i vården.   

Diskussion  
Resultatdiskussion  
Resultatet visar att sjuksköterskorna var positiva till att arbeta med familjefokuserad 

omvårdnad. De såg positiva effekter för hela familjen så som bättre anknytning och 

kortare vårdtider. I samband med ombyggnationer, avdelningarna har byggts om med 

fokus på att alla familjer ska kunna erbjudas enkelrum, och omorganisation, 

arbetssättet har fått anpassas efter att fler barn vårdas på enkelrum, av avdelningarna 

har sjuksköterskorna sett stora fördelar som ökad delaktighet hos föräldrarna och ökad 

förståelse för barnets signaler då familjerna inklusive syskon får möjlighet att vara 

tillsammans dygnet runt. De har också uppmärksammat nya svårigheter som höga 

krav på föräldrarnas närvaro vilket ibland inte är möjligt av olika orsaker, såsom att 

det finns syskon hemma eller att mamman är sjuk och vårdas på annan enhet. 

Sjuksköterskorna upplever också personalbrist och önskar att det fanns mer tid att lösa 

av föräldrarna så att de kan lämna avdelningen en stund. Sjuksköterskorna beskriver 

att de skulle vilja erbjuda de familjer som ligger länge på avdelningen föräldragrupper, 

träningsmöjligheter och just avlastning. Sjuksköterskorna önskar också ett bättre 

samarbete med barnmorskor och BB- avdelningar. 

 Shelton & Stepanek (1994) har en teori om 8 viktiga aspekter i familjefokuserad 

omvårdnad, som används mycket internationellt. De menar, utifrån den första 

aspekten, att det är viktigt att föräldrarna får full information på ett stödjande sätt. I 

resultatet framkommer det att sjuksköterskorna anser att det är betydelsefullt att 

föräldrarna får rätt information i rätt tid och att informationen kan spridas ut över 

vårdtiden. Sjuksköterskorna upplevde att det även var bra om familjerna kunde få 

information innan barnet föds. 

Shelton & Stepanek (1994) beskriver, utifrån den andra aspekten, att familjen ska ses 

som en konstant i barnets liv och att sjukvårdspersonalen växlar. Även detta 

framkommer i vårt resultat att sjuksköterskorna anser att det är viktigt att föräldrarna 

ser barnet som sitt och inte avdelningens. Sjuksköterskorna vill att föräldrarna ska 
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sköta barnet och att sjuksköterskorna ska finnas som ett stöd och inte tvärtom som de 

beskriver att det har varit förr.  

Shelton & Stepanek (1994) menar, utifrån den tredje aspekten, att sjuksköterskor ska 

främja ett samarbete mellan familjen och personalen. Sjuksköterskorna i resultatet 

anser att de tror att det är bra att ha hand om samma familj mycket för att skapa en 

bra relation och trygghet. De tror inte att det är bra att komma för nära utan menar att 

det är bra att vara professionell. 

Shelton & Stepanek (1994) menar, utifrån den fjärde aspekten, att sjuksköterskor ska 

känna igen och respektera etniska eller kulturella skillnader hos familjer. 

Sjuksköterskorna i resultatet berättar om kulturkrockar så som att pappor i alla 

kulturer inte är lika delaktiga i vården av det nyfödda barnet. I resultatet framkommer 

det att sjuksköterskorna tror att det kan bli ett problem då avdelningarna är byggda 

med familjerum, är mamman sjuk förväntas pappan sköta barnet dygnet runt, i dessa 

fall är det svårt att ta hänsyn till kulturella skillnader. 

Shelton och Stepanek (1994) menar, utifrån den femte aspekten, att sjuksköterskan 

ska känna igen och respektera olika metoder av att klara av ”coping” och genomföra 

omfattande teorier och program som tillhandahåller utvecklings, utbildnings, 

känslomässigt, miljö och ekonomiskt stöd för familjernas olika behov. I vårt resultat 

beskriver sjuksköterskorna att de tror att det skulle underlätta för föräldrarna om det 

fanns möjligheter att motionera eller ta hjälp av anhörig i vården av barnet. 

Shelton & Stepanek (1994) tar upp, utifrån den sjätte aspekten i sin teori att det är bra 

att uppmuntra och främja att familjer ska stödja varandra. Vårt resultat visar att dessa 

möjligheter har blivit mindre på en av enheterna på grund av ombyggnation och 

rekommendationer ifrån smittskydd. Sjuksköterskorna berättar att de tror att 

föräldrarna saknar denna möjlighet som fanns på avdelningen förr.   

Shelton & Stepanek (1994) menar också, utifrån den sjunde aspekten, att det är viktigt 

att utveckla och utvärdera teorin. Vilket även tas upp av sjuksköterskorna i resultatet, 

de menar att det vore bra med en grupp av personal som arbetade med just detta, 

vidare menar de att det är viktigt att ha stöd för att bedriva familjefokuserad 

omvårdnad från chefer. Sjuksköterskorna tar upp bland annat att de önskar ett bättre 

samarbete med barnmorskor och BB-avdelning. Detta överensstämmer med 
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Shelton & Stepaneks (1994) teori om att utveckla teorin men även att specialiserad 

vård ska vara flexibel och tillgänglig.  Vidare tar sjuksköterskorna upp att den 

familjefokuserade omvårdnaden fungerar bra men kräver utveckling och förbättring 

på vissa punkter. 

Enligt Shelton & Stepanek (1994) ska sjuksköterskorna enligt den åttonde aspekten se 

att familjen kan ha mycket känslor och oro. Sjuksköterskorna i resultatet lyfter detta i 

samband med att barnet föds, att det är viktigt att föräldrarna får rätt information i 

rätt tid då föräldrarna kan vara i chock, de berättar också att de tror att det är viktigt 

att föräldrarna får kontakt med kurator och psykolog tidigt. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att mamman ibland var mer delaktig eller 

att båda föräldrarna var delaktiga i vården men i olika saker av naturliga förklaringar 

som amning. Vidare berättade de att de försökte ge samma information och stöd till 

båda föräldrarna.  Tidigare forskning, Higham & Davis (2013) visar också att pappor 

kände sig bortglömda och förbisedda i familjefokuserad omvårdnad. I artikeln av 

Stuart & Melling (2014) tas det upp att tidigare forskning visat att mammor oftast är 

med barnet på sjukhuset medan pappan tar hand om syskon eller fortsätter att jobba. 

I resultatet beskrivs det som ett krav att föräldrarna är delaktiga i vården av barnet på 

grund av nya lokaler med enkelrum. Sjuksköterskorna önskar att de kunde lösa av 

föräldrarna mer än vad de kan i dagsläget. Det finns inte personal som kan passa 

barnen på enkelrum utan vården kräver att förälder eller anhörig ska finnas på 

avdelningen dygnet runt, vilket inte är i enlighet med hur familjefokuserad omvårdnad 

ska bedrivas enligt Shields (2010), som menar att det ska vara frivilligt för föräldrarna.  

I resultatet framkommer det att det kan vara jobbigt med familjefokuserad omvårdnad 

som ny sjuksköterska för att de får mindre tillgång till barnet och att det var svårare att 

vägleda föräldrarna att se barnens signaler självständigt än att vara expert som endast 

talar om vad barnet vill. Sjuksköterskorna anser att de kan vara rädda för att störa då 

de går in på rummet till familjen och är då rädda att de missar något angående barnet. 

I tidigare forskning av Harrison (2010) och Coyne et al. (2013) beskriver 

sjuksköterskor att de ibland kunde uppleva familjefokuserad omvårdnad som jobbig 

för att de kände sig hotade i sin roll, detta är något som delvis stämmer överens med 

vårt resultat då sjuksköterskorna var rädda att de skulle missa något.  
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Sjuksköterskorna i resultatet anser att det är viktigt att sjuksköterskorna uppmuntrar 

föräldrarna att vara delaktiga i vården för att de ska våga vara det. Sjuksköterskorna i 

resultatet berättar att de tydligt kan se en fin anknytning om föräldrarna fått vara 

delaktiga i vården. Även Harrisson (2010) beskriver att sjuksköterskor ibland 

exkluderar föräldrarna i vården av barnet och att en förändring i relationen mellan 

sjuksköterska och förälder endast kommer att uppstå om sjuksköterskan vill få en 

bättre relation med föräldrarna och att de ska vara delaktiga. Artikeln av Trajkovski et 

al. (2012) visar att sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att vårda hela familjen 

som en enhet samt att skapa en god relation till familjen. Vidare beskrivs det att 

involvera familjen i den dagliga vården, informera och att vägleda är viktiga delar i 

sjuksköterskans roll. 

Förslag till vidare forskning 
Då det framkommer i både bakgrund och resultat att pappan ofta känner sig bortglömd 

och inte blir lika involverad som mamman ofta blir finns det ett behov av vidare 

forskning i hur pappan ska känna sig mer välkommen och delaktig i vården av det 

nyfödda barnet. Vidare finns det också ett behov av att se hur familjefokuserad 

omvårdnad fungerar på avdelningar som har betydligt mycket mer intensivvård 

jämfört med de avdelningar som medverkade i denna studie. 

Begränsningar 
Begränsningar i studien kan ses genom att författarna under studiens gång suttit på 

olika orter och arbetat med materialet. Något som också kan ses som begränsande är 

författarnas erfarenhet av att intervjua och det kan vara så att någon mer van person 

skulle att fått ut ett djupare resultat. För att stärka studien har författarna kontinuerligt 

under arbetas gång tagit hjälp av mer erfarna personer i både genomförande och 

analys. 

Slutsats  
Studien visar att sjuksköterskorna ser stora fördelar med att arbeta familjefokuserat 

men att de ser områden som behöver förbättras och att det behövs struktur för att 

genomföra dessa förändringar. De upplever att ledningen har stor betydelse för hur 

dessa förändringar kommer att bli och menar på att om de inte har ledningen med sig 

kommer det bli svårt att göra förändringar. Sjuksköterskorna upplever att det ibland 

kan vara mer tidskrävande att arbeta familjefokuserat men vid akuta situationer kan 
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föräldrarna hjälpa till att avlasta. Studien visar att sjuksköterskorna anser att 

familjefokuserad omvårdnad är ett bra arbetssätt och att på sikt när 

neonatalavdelningar fått arbeta in sig i detta kommer familjefokuserad omvårdnad att 

gynna både personal och familjer.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

 Kön  

 Ålder  

 Utbildning  

 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska?  

 Hur länge har du jobbat på neonatalavdelning?  

 Har du någon specialistsjuksköterskeutbildning, samt i så fall vilken 

 Vad anser du att familjefokuserad omvårdnad (FFO) är?  

a. Ett förhållningssätt?  

b. Vissa arbetsuppgifter?  

c. Annat? 

 Anser du att familjefokuserad omvårdnad förekommer på din arbetsplats? 

 I så fall, hur arbetar ni med FFO?  

a. Mycket? lite?  

b. Anledning till detta?  

c. Vad fokuseras det mest på? 

 I så fall, hur upplever du att det är att arbeta med FFO till familjer som har 

ett för tidigt fött barn? 

 Har det familjefokuserade arbetet förändrats genom åren?  

  I så fall på vilket sätt och  

a. Varför?  

b. Samt vad anser du om det?  

  Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med familjefokuserad vård från 

sjuksköterskors perspektiv?  

 Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med familjefokuserad vård från 

barnet/familjens perspektiv? 

 Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med att familjen bor på avdelningen från 

sjuksköterskors perspektiv? 

 Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med att familjen bor på avdelningen från 

barnet/familjens perspektiv? 
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 Finns det svårigheter respektive vinster med att familjen är delaktiga i vården 

av barnet? 

 Upplever du att det finns det som underlättar eller hindrar tillämpningen av 

familjefokuserad omvårdnad? 

 Hur upplever du relationen till föräldrar som fått barn för tidigt?  

 Vad har du för tankar kring mamman och pappans delaktighet?  

a. Finns skillnader?  

i. Ur föräldrarnas perspektiv?  

ii. Ur sjuksköterskornas perspektiv?) 

 Vad anser du om det stöd som erbjuds mamman och pappan i samband med 

FFO?  

a. Finns skillnader? 

 Om du fick möjlighet att förändra något i det familjefokuserade arbetet, vad 

skulle det vara?  

a. Vad tror du att det skulle leda till?  

b. Finns det förbättringsmöjligheter? 

 Övriga synpunkter beträffande FFO? 
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Bilaga 2 
Brev till verksamhetschefer för godkännande om att genomföra studie 
TILL VERSAMHETSCHEF VID NEONATALAVDELNING 

Förfrågan beträffande tillstånd att genomföra intervjuer med sjuksköterskor vid 

neonatalavdelningen. 

Intervjuerna ska ligga till grund för vår magisteruppsats. Syftet med 

magisteruppsatsen är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att jobba på 

neonatalavdelning utifrån ett familjefokuserat perspektiv. Vi kommer att genomföra 

14 intervjuer totalt, 7 intervjuer vid er enhet. Intervjuerna planeras att genomföras 

mellan vecka 6 och 9, i Karlstad och Västerås. Varje intervju varar max en timme. 

Uppsatsen är en del i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- 

och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeå universitet, institutionen för 

omvårdnad.  

Om Du önskar någon ytterligare information är Du välkommen att höra av Dig till oss, 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Vi ber Dig att besvara bifogad svarstalong. 

Med vänlig hälsning  

Sara Hellström & Linda Engberg 

 

Kontakt 

Sara Hellström. Tel: 070-556 46 75 sara_hellstorm@hotmail.com 

Linda Engberg. Tel: 073-0928715 lindaengberg@hotmail.com  

Handledare för uppsatsen, Karin Sundin. Tel: 0660-29 25 27 karin.sundin@umu.se 

Kursansvarig, Kristina Lämås. Tel: 090-786 9121 kristina.lamas@umu.se 

  

mailto:sara_hellstorm@hotmail.com
mailto:lindaengberg@hotmail.com
tel:+46%20660%20292527
mailto:karin.sundin@umu.se
mailto:kristina.lamas@umu.se
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SVARSTALONG 

Medgivande ges härmed till att: 

Sju sjuksköterskor vid neonatalenheten får, under arbetstid, delta i intervjuer som 

varar max en timme, beträffande upplevelser av att jobba på neonatalavdelning utifrån 

ett familjefokuserat perspektiv. 

 

 

 

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

Namnteckning Ort, datum 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Titel, Namnförtydligande  
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Bilaga 3  
Brev för godkännande om deltagande 
FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE 

Vi är två studenter vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet som nu 

studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård 

för barn och ungdomar. Inom ramen för vår utbildning kommer vi att skriva en 

magisteruppsats.  

Intervjuer kommer att genomföras med erfarna sjuksköterskor och ligga till grund för 

resultatet i vår magisteruppsats. Deltagarna i studien ska ha arbetat på 

neonatalavdelning i 2 år eller mer eftersom de ska ha god erfarenhet av arbetet på en 

neonatalavdelning. 

Vi kommer göra en intervjustudie angående hur sjuksköterskor upplever sitt arbete på 

neonatalavdelning. Intervjun sker vid ett tillfälle och beräknas vara max en timme. 

Intervjun kommer att spelas in på ljudband och transkriberas, för att inte gå miste om 

information.   

All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och du kan välja att 

avbryta när som helst under studiens gång. Ingen enskild individ kommer att 

kunna identifieras eftersom bearbetning av data sker på gruppnivå  

Intervjuerna planeras att genomföras mellan vecka 6 och 9. 

Om Du önskar någon ytterligare information är Du välkommen att höra av Dig, se 

kontaktuppgifter nedan. 

Vi ber Dig att besvara bifogad svarstalong. 

Med vänlig hälsning  

Sara Hellström & Linda Engberg 

 

 

 

 

Kontakt 
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Sara Hellström. Tel: 070-556 46 75 sara_hellstorm@hotmail.com 

Linda Engberg. Tel: 073-0928715 lindaengberg@hotmail.com  

Handledare för uppsatsen, Karin Sundin. Tel: 0660-29 25 27 karin.sundin@umu.se 

Kursansvarig, Kristina Lämås. Tel: 090-786 9121 kristina.lamas@umu.se 

 

  

mailto:sara_hellstorm@hotmail.com
mailto:lindaengberg@hotmail.com
tel:+46%20660%20292527
mailto:karin.sundin@umu.se
mailto:kristina.lamas@umu.se
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SVARTALONG 

 

 

samtycker till att delta i intervju beträffande mitt arbete vid neonatalenheten.  

 

 

 

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

Ort, datum, Namnteckning  

 

 

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

Namn förtydligande  Mail, Telefonnummer  (för bokning av tid för intervjun) 

 


