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Sammanfattning 
Bakgrund: Ungefär tio procent av alla nyfödda barn vårdas på Sveriges neonatalvårdsenheter. Barnet 
och föräldrarna blir till viss del separerade. Det saknas ett tydligt koncept för hur familjecentrerad 
vård ska bli en integrerad del av vården. Föräldrar som är delaktiga i omvårdnaden ger förbättrade 
neonatala resultat och bättre anknytning. 
Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt 
nyfödda barn på en neonatalvårdsenhet. 
Metod: Studien är utförd enligt mixad metod. Föräldraenkäter från en neonatalvårdsenhet på ett 
länsdelssjukhus i södra Sverige har använts. Kvalitativ analys har utförts deduktivt utifrån begreppet 
delaktighet. Kvantitativ analys har utförts genom deskriptiv statistik.   
Resultat: Beskrivningar från föräldrar innehöll upplevelser av att inte alltid känna sig som förälder. 
Vårdpersonalens bemötande, kommunikation, information samt den neonatala vårdmiljön påverkade 
möjligheten till delaktighet i barnets omvårdnad. Vårdtiden innefattade en upplevelse av ett delat 
föräldraskap med vårdpersonalen.  
Slutsats: Förbättrade rutiner kring kommunikation och delaktighet ger föräldrarna större möjlighet 
till delaktighet. Ett mer öppet klimat mellan vårdpersonal och föräldrar kan öka föräldrars känsla av 
att vara förälder.  
 
 
 
Nyckelord: Delaktighet, föräldraskap, familjefokuserad omvårdnad, intensivvård för nyfödda 
  



Summary 
Background: Approximately ten percent of all newborn children are cared for in Swedish neonatal 
units. During this time the child and the parent are separated to some extent. There is no well-defined 
form of care in how to integrate the family centered care in the unit. When parents participate in the 
care of their child this leads to improved neonatal results and improved attachment. 
Aim: The aim was to describe factors that affect parents’ participation in the care of their newborn 
child in a neonatal unit. 
Method: The study is conducted in accordance with mixed method. Parent surveys from a district 
hospital in southern Sweden were used. The qualitative analysis was conducted deductively from the 
concept participation. The quantitative analysis has been conducted through descriptive statistics. 
Results: The parents’ answers show that they do not always feel as parents. The treatment, 
communication, information of the staff and the neonatal environment had impact on the possibility 
of participation. Also, the parents described that they felt a shared parenthood with the staff. 
Conclusions: Improved routines in communication and participation give the parents increased 
possibilities to participation. A more open climate between staff and parents could increase the 
parents’ feeling of parenthood. 
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Inledning 
“Du kan komma när du vill och hjälpa till med allting, verkligen allting; det är ditt barn och även om 
han ligger i respirator är det inget hinder, vi vill hjälpa dig” (Wigert, Hellström & Berg, 2008, s. 5).  
Vårdpersonal på en neontalvårdsenhet har i ovanstående vårdsituation skapat goda förutsättningar för 
föräldrars delaktighet i omvårdnaden av det nyfödda barnet. Föräldranärvaro och delaktighet i barnets 
omvårdnad är grundläggande målsättningar för vården som bedrivs enligt familjecentrerad vård. 
Däremot finns det flertalet hinder och faktorer som påverkar möjligheten till föräldrars delaktighet i 
omvårdnaden av sitt nyfödda barn (Wigert, Hellström & Berg, 2008).  När barnet föds för tidigt eller 
är sjukt efter födseln kan föräldrarollen skadas, vilket kan leda till en känsla av ett förlorat 
föräldraskap (Hedberg Nyqvist & Engvall. 2009). Genom att barnsjuksköterskan skaffar sig kunskaper 
om faktorer som påverkar föräldrars delaktighet i omvårdanden av barnet kan förhoppningsvis 
föräldraidentiteten stärkas (Wigert, 2008).  

Bakgrund 
Neonatalvård i Sverige  
På landets neonatalvårdsenheter vårdas idag ungefär tio procent av alla nyfödda barn. Det nyfödda 
barnet kan behöva extra hjälp och vård till följd av den stora omställning det är att komma till världen 
(SNQ, 2014). Prematuritet, andningsproblem och infektion är de mest förekommande orsakerna till 
vård på en neonatalvårdsenhet (Lagercrantz & Norman, 2012). Barn födda i fullgången tid har oftast 
en kort vårdtid, genomsnittligen fyra dagar. De mycket för tidigt födda barnen eller barn födda med 
komplicerade medfödda tillstånd har en längre vårdtid. För de extremt för tidigt födda barnen, födda i 
graviditetsvecka 22 till 24, är vårdtiden i genomsnitt 125 dagar (SNQ, 2014).  

Vården av de för tidigt födda barnen har i hög grad utvecklats de senaste 50 åren. Historiskt har 
föräldrarna inte tillåtits vara delaktiga i vården av sitt barn, mer än under vissa besökstider. Under 
1970-talet utvecklades den medicinsktekniska intensivvården, vilket utgjorde ännu ett hinder för 
delaktigheten i omvården. Det var först vid utskrivning från sjukhuset som föräldrarna fullt ut fick ta 
hand om sitt barn (Jolley & Shields, 2009).  

Under 1980- och 1990-talet förändrades neonatalvården genom att familjecentrerad vård 
introducerades. Vården som tidigare varit patientinriktad och uppgiftsorienterad förändrades till en 
vård som ser till patienten i sitt sociala sammanhang. Under denna tid introducerades även det 
familjecentrerade utvecklingsstödjande programmet, Newborn Individualized Development Care and 
Assessment Program (NIDCAP) (Als, 1982) som bland annat syftar till att familjen ska ges stöd i rollen 
som barnets viktigaste vårdare. NIDCAP innebär även att vården och miljön på en 
neonatalvårdsavdelning ska anpassas till barnets mognadsgrad och känslighet (Wigert, 2008). När 
föräldraförsäkringen infördes gavs föräldrar ekonomiska förutsättningar för att kunna delta i barnets 
omvårdnad och bo med sitt barn på sjukhus (SOU 1975:62).  

I enlighet med Barnkonventionen och Nordisk standard för barn- och ungdomar (NOBAB) är det en 
rättighet för barn att ha en förälder eller annan närstående hos sig under sjukhusvistelsen. Föräldrar 
ska dessutom få stöd och undervisning för att stanna hos sitt barn dygnet runt och vara delaktiga i 
beslut som gäller behandling och vård (NOBAB, 2017). Barnets bästa ska alltid komma i främsta 
rummet vid alla beslut som rör barnet. Vidare uttrycks att barn inte ska skiljas från sina föräldrar, 
utom när det är för barnets bästa. Barnet ska så långt det är möjligt få omvårdnad av sina föräldrar 
(Unicef, 2017). 

Föräldrar på en neonatalvårdsenhet 
Vårdtiden på en neonatalvårdsenhet kan vara allt från en dag till flera månader. Under denna tid blir 
en separation av barnet och föräldrar till viss del nödvändig (Wigert, Berg & Hellström, 2010; 
Carmona & Baena de Moraes Lopes, 2006). Att föda ett barn för tidigt leder ofta till en kris för 
föräldrarna, som behöver hjälp och stöttning för att skapa en anknytning till sitt barn under den 
neonatala tiden. Det finns även ett behov av att landa och inse att de blivit föräldrar (Hedberg Nyqvist 
& Engvall, 2009). Föräldern kastas in i ett nytt sammanhang, där livssammanhanget förändras från en 
minut till en annan (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan, i detta fall föräldern, som är en del av ett 
större sammanhang blir nu även en deltagare i vården (Fawcett & Desanto-Madeya, 2013). I den nya 
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miljön behöver föräldern hjälp till att finna hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Hälsa innefattas av ett tillstånd av inre balans och en känsla av harmoni i livet (Dahlberg & Segesten, 
2010).  

En god anknytning mellan föräldrar och det nyfödda barnet är viktigt för att öka föräldrarnas känsla av 
kontroll och trygghet i sitt föräldraskap. Den korta graviditetstiden, när barnet föds för tidigt, kan 
försvåra anknytningen (Socialstyrelsen, 2014a). Föräldrars delaktighet i vården är nödvändig för 
anknytningen till barnet (Cockroft, 2012; Fleury, Parpinelli, Makuch, 2014; Wigert, 2008). Anknytning 
utvecklas genom ständigt pågående interaktioner mellan barnet och dess vårdgivare (Steinhardt et al., 
2015). Genom kängurumetoden, att vårda sitt barn hud-mot-hud, kan anknytningen mellan barn och 
föräldrar förbättras. Det kan öka mammans mjölkproduktion, förbättra det nyfödda barnets 
utveckling, främja föräldrars hälsa och mående samt föräldrarnas möjlighet att komma in i 
föräldrarollen (Griffin, 2006). Känslan av delaktighet i omvårdanden ökar genom att som förälder vara 
närvarande och delaktig vid läkarronder, provtagningar och akuta situationer (Cockroft, 2012; Fleury, 
Parpinelli, Makuch, 2014; Wigert, 2008).  

Barnsjuksköterskans roll 
Bemötande med respekt och empati är en essentiell del i vården av barnet och deras närstående 
(Swenurse, 2008). Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 
människans värdighet (SFS 1982:763). En barnsjuksköterska ska möjliggöra optimal delaktighet för 
barn och närstående i omvårdnadsarbetet (Swenurse, 2008). Grundläggande är att identifiera det 
individuella behovet hos det nyfödda barnet och föräldrarna. Barnsjuksköterskan ska uppmuntra och 
stödja föräldrar till delaktighet i beslutsfattande delar av omvårdnaden, samt säkerställa att de är 
primära vårdarna av barnet. Ett nära samarbete med föräldrar med syftet att stärka dem i 
föräldrarollen samt i anknytningen till barnet är betydelsefullt (Ahlqvist-Björkroth, Boukydis, Axelin, 
Lehtonen, 2016). En barnsjuksköterska som utses till patientansvarig sjuksköterska för omvårdnaden 
av barnet främjar föräldrars behov av kontinuitet. En patientansvarig sjuksköterska är dessutom viktig 
för att föräldrar ska känna tillit att våga anförtro sig deras behov och önskningar (Wigert, Dellenmark 
Blom & Bry, 2014). 

Föräldrar är viktiga och nödvändiga i omvårdnaden av det nyfödda barnet och bör därför alltid få 
känna sig välkomna (Griffin, 2006). Vårdpersonalens handlingar kan dock, medvetet eller omedvetet, 
hindra föräldrars möjlighet till delaktighet genom att ta rollen som grindvaktare (Mikkelsen & 
Frederiksen, 2010). Trots vårdpersonalens kunskap om betydelsen av föräldrars närvaro, kan 
vårdpersonal i vissa situationer uppleva närvaron påfrestande (Wigert, 2008). Dock kan en 
familjecentrerad vård präglat av öppen kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar minska 
dessa konflikter (Mikkelsen & Frederiksen, 2010). Vårdpersonalens uppgift är inte att informera 
föräldrarna om barnets tillstånd, utan istället göra dem delaktiga och involverade i samtal kring 
barnets mående. Föräldrarnas åsikter kring barnets vård och behandling är en viktig aspekt att 
inkludera i omvårdnaden av barnet (Hedberg Nyqvist & Engvall, 2009; Smith, Swallow & Coyne, 
2015). Ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv innebär det att vårdandet, som syftar till de handlingar 
som görs för människan eller i samarbete med människan, är en ömsesidig process mellan deltagaren i 
vårdandet och vårdaren (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013). För att detta ska kunna ske åligger det på 
vårdaren att ta ett första steg mot en interaktion och utvecklingen av den (Dahlberg & Segesten, 
2010).  Interaktionen som genom kommunikation, som är en del i vårdandet, är en grundförutsättning 
för att kunna förstå den andre människans värld och upplevelse av hälsa och lidande (Fredriksson, 
2012).  

Familjecentrerad vård 
Familjecentrerad vård innebär att barnet och familjen ges professionellt stöd genom en 
process av medverkan och delaktighet som understöds av en pågående kommunikation 
och förhandling mellan dessa parter. Genom denna process kan egenmakt skapas. 
Familjecentrerad vård karaktäriseras av relationen mellan vårdare och familj, i vilket 
båda parter engagerar sig i det delade ansvaret för barnets omvårdnad (Mikkelsen & 
Frederiksen, 2010, s. 1159). 

Definitionen enligt ovan har konceptualiserats av Mikkelsen & Frederiksen (2010). För att ytterligare 
klargöra korrelationen mellan olika faktorer som påverkar utfallet av den familjecentrerade vården har 
följande översikt utvecklats (figur 1, s.5) (Mikkelsen & Frederiksen, 2010).  
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Figur 1 – Översikt över konceptet Familjecentrerad vård (Mikkelsen & Frederiksen, 2010) 

Kännetecken på familjecentrerad vård 

Inom familjecentrerad vård är relationen mellan vårdare och föräldrar där delat ansvar, föräldrars 
autonomi och kontroll, pågående kommunikation och förhandling samt stödjande insatser för 
familjer, centrala begrepp (figur 1). När vårdpersonal ser föräldrar som en tillgång i barnets 
omvårdnad samt får tillgång till all information gällande barnet möjliggörs föräldrarna att vara 
delaktiga i beslut gällande barnet. På så sätt blir föräldrarna aktiva medlemmar i teamet kring barnet, 
vilket är målet för familjecentrerad vård. I förlängningen kan detta leda till att föräldern blir expert på 
sitt barns vård, vilket i sin tur leder till att vårdpersonal intar en mer rådgivande roll (Mikkelsen & 
Frederiksen, 2010).  

Hinder för familjecentrerad vård 

Hinder för familjecentrerad vård innefattar sjuksköterskans roll där denne kan ses som expert i 
vården, där beslutsfattande sker utifrån dennes premisser. Detta leder till att föräldrar intar en mer 
passiv roll, där sjuksköterskan ger tillåtelse till delaktighet, och därmed kan upplevas som en 
grindvaktare (figur 1). Outtalade förväntningar och otydlig ansvarsfördelning kan ytterligare påverka 
delaktigheten. Bristande kommunikation kan hos föräldrar leda till osäkerhet, isolering och en misstro 
mot vårdpersonalen (Mikkelsen & Frederiksen, 2010).  

Förutsättningar för familjecentrerad vård 

Familjecentrerad vård kan påverkas av organisationens behov och villkor. För att säkerställa att ett 
partnerskap utvecklas mellan familjen och vårdpersonal krävs kunskap och kompetens hos 
sjuksköterskan avseende familjecentrerad vård, familjedynamik, kommunikation, konflikthantering 
samt en vårdande attityd. Vidare kan partnerskapet mellan föräldrar och vårdpersonal utvecklas 
genom ett ömsesidigt beroendeskap (figur 1) (Mikkelsen & Frederiksen, 2010).  

Utfall av familjecentrerad vård 

Genom en implementering av familjecentrerad vård kan föräldrar bli stärkta i sin föräldraroll, vilket 
hos föräldern kan leda till egenmakt. För vårdaren innebär detta ökade möjligheter till att ge 
individualiserad vård. Kommunikationen förbättras och konflikter reduceras, vilket kan leda till en 
tillfredsställelse i arbetet. Det kan även finnas negativa konsekvenser av familjecentrerad vård, där 
familjen kan känna att de får för stort ansvar. Sjuksköterskan kan även känna att identitet som vårdare 
hotas (figur 1) (Mikkelsen & Frederiksen, 2010). 

 

Förutsättningar 
 

Kännetecken Utfall 

 
 
 

 

Hinder 
 

Professionscentrerad vård 
 

 
Otydliga förväntningar och roller 

 

 
”Grindvaktare” 

 

+ 
Stärka familjen 
Egenmakt 
Värdighet 
Tillfredsställelse 
 

- 
Stress: 
Föräldrar -  
Känsla av att  
vara en börda 
Sjuksköterskor -  
Förlorad identitet 

Gemensamma 
mål 

Delat ansvar 
Autonomi 

och 
kontroll 

Stöd till 
familjen 

Kommunikation och  
förhandling 

Sjuksköterskans 
kompetens 
 
Accepterar 
ömsesidigt 
beroende 

 

Vilja till delat 
ansvar 
 



 

 4 

Vård som bedrivs utifrån ett familjecentrerat perspektiv stärker människans hälsa, funktion och 
integritet (Mikkelsen & Frederiksen, 2010). I vårdandet är miljön, såväl den fysiska miljön som 
personer i människans omgivning viktiga (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013). Familjecentrerad vård 
innefattar att föräldrar och barn ej ska skiljas åt, därför är den vårdande miljöns utformning viktig för 
patientens välbefinnande (Socialstyrelsen, 2014a). För att skapa förutsättningar för den fysiska miljön 
och familjecentrerad vård bör neonatalvårdsenheten utformas med enkelrum. Enkelrum har många 
fördelar vid vård av för tidigt födda och sjuka nyfödda barn då det möjliggör och förbättrar känslan av 
en trygg plats för föräldrar och barn. Enkelrum minskar dessutom ljudnivån samt ger bättre 
möjligheter att bevara sekretess. Det underlättar även för socialt stöd till familjer och förbättrar 
kommunikationen mellan vårdpersonal och föräldrar (Griffin, 2006).  

Sedan familjecentrerad vård introducerades för ungefär 30 år sedan, har det förekommit olika 
definitioner om vad konceptet familjecentrerad vård innefattar. Det har även funnits svårighet att 
integrera principerna i den neonatala vården (Mikkelsen & Frederiksen, 2010; Wigert, 2008). 
Föräldrar upplever en otydlighet i vad som förväntas av dem gällande delaktighet och närvaro i 
vårdandet av sitt barn. De är en viktig del i teamet kring barnet och vården behöver ha 
tydliga strategier för hur den familjecentrerade vården ska implementeras för att främja delaktighet.  

Delaktighet  
Betydelsen av begreppet delaktighet är; att medverka eller vara deltagande i en handling eller beslut 
(Delaktighet, 2016). Den engelska översättningen av delaktighet är participation (Delaktighet, u.å.), 
vilket innebär att vara aktivt involverad i något, partnerskap/kamratskap eller att vara del av en större 
helhet (Participation, u.å.). Delaktighet beskrivs också som ett sammanfattande begrepp, innefattande 
den enskilde individens rätt till inflytande över sin egen vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2014b).  

Synen på delaktighet inom vården har förändrats genom historien. Från att vårdgivarna ansågs vara 
experter på orsaker och åtgärder, till att vårdtagaren i högre grad uppmuntras till delaktighet i den 
egna vården och omsorgen (Socialstyrelsen, 2014b). Idag är delaktighet i beslut gällande vård och 
behandling inte bara en målsättning utan även en rättighet för föräldrar i svensk sjukvård (NOBAB, 
2017). Inom neonatalvård innebär det att tillåta föräldern att praktiskt delta i vården av sitt barn i så 
stor utsträckning som möjligt (Gooding et al., 2011; Kearvell & Grant, 2010). Föräldrar bör successivt 
involveras i både den dagliga omvårdnaden samt barnets specifika vård utifrån de förutsättningar och 
önskningar som finns. Förutsättningen för att detta är ett öppet klimat mellan föräldrar och vårdare 
där förväntningar och önskningar om delaktighet kommuniceras (Hedberg Nyqvist & Engvall, 2009). 
Föräldrar som är delaktiga i den neonatala intensivvården ger förbättrade neonatala resultat, bättre 
anknytning samt minskad stress hos föräldrar (Skene, Gerrish, Price, Pilling & Bayliss, 2016). 
Information om barnets tillstånd, vanligt förekommande procedurer och avdelningsrutiner leder till 
en ökad känsla av delaktighet (Wigert, Berg & Hellström, 2010; Gooding et al., 2011).  

För att förtydliga begreppet delaktighet har Helena Wigert i sin avhandling “Föräldrars delaktighet i 
sitt barns vård vid neonatal intensivvård” beskrivit förutsättningar för föräldrars delaktighet. 
Delaktigheten beskrivs utifrån bemötande, aktivt deltagande, kommunikation, kontinuerlig 
information samt neonatal vårdmiljö. Delaktighet genom bemötande innefattas av att vårdpersonalen 
visar omtanke och bekräftelse samt genom att vara medmänniska och visa respekt för mänsklig 
värdighet. Delaktighet genom aktivt deltagande kan uppnås genom att bjuda in föräldrar till 
delaktighet i vården samt att stödja, stärka och visa tillit till föräldrarnas resurser. Delaktighet genom 
kommunikation innefattas av en god relation samt en öppen dialog mellan föräldrar och vårdpersonal.  
Delaktighet genom kontinuerlig information innebär att föräldrar erbjuds regelbundna samtal med 
läkare och sjuksköterskor samt att information som ges är begriplig. Delaktighet i neonatal vårdmiljö 
innefattas av att erbjuda föräldrar möjlighet till privat och lugn vårdmiljö (Wigert, 2008).  

Problemformulering 
Det har visat sig att föräldrarnas förmåga att bidra och påverka vården underskattas då 
vårdpersonalen ser sig själva som mer signifikanta i omvårdnaden av barnet (Gustavsson, Gremyr, 
Kenne & Sarenmalm, 2016; Wigert, Hellström & Berg, 2008). Samtidigt blir den neonatala vården allt 
mer styrd av avancerad teknik, vilket gör att vårdpersonalens roll förstärks och förälderns vårdarroll 
förminskas (Wigert, Berg & Hellström, 2010; Carmona & Baena de Moraes Lopes, 2006). Det är viktigt 
i arbetet med barn och föräldrar på en neonatalvårdsenhet att minska föräldrarnas upplevelse av 
utanförskap (Wigert, 2008). Föräldrar kommer inte själva berätta när de känner sig redo att ta över 
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delar av barnets vård utan det krävs en aktiv inbjudan av vårdpersonal till delaktighet och närvaro 
(Hedberg Nyqvist & Engvall, 2009). Barnsjuksköterskan behöver skaffa sig kunskaper om föräldrars 
förutsättning för delaktighet för att finna åtgärder som underlättar till delaktighet (Wigert, 2008).   

Syfte 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt nyfödda 
barn på en neonatalvårdsenhet. 

Metod 
Design 
Studien utfördes genom mixad metod, vilket innebar att syftet undersöktes med både kvalitativ och 
kvantitativ data, där båda delar var lika viktiga (Kroll & Neri, 2009). Enkäten som användes i studien 
innehöll både öppna och slutna frågor, vilket kompenserar och förstärker dess olika styrkor och 
svagheter (Polit & Beck, 2017). Detta föranledde valet av mixad metod då det gav innehållet en större 
bredd (Tolmie, Muijs, Mc Atheer, 2011; Kroll & Neri, 2009). För att använda mixad metod krävs att 
data integreras med varandra på en eller fler olika stadier i forskningsprocessen. Detta kan göras till 
exempel i datainsamlingen, dataanalysen, eller i resultatet. Mixad metod kan stödjas av ett teoretiskt 
perspektiv och kan påverka forskningsprocessen (Kroll & Neri, 2009). I studien har en designtyp inom 
mixad metod använts vilken benämns ”concurrent triangulation”. Det innebär att både kvalitativ och 
kvantitativ data insamlades vid samma tidpunkt, analyserades separerat från varandra för att sedan 
integreras och jämföras till mixad metod i resultatet (figur 2). Syftet med användningen av designen 
och metoden var att både kvalitativ och kvantitativ data insamlades och förstärktes av varandra samt 
att data kunnat jämföras ur två olika perspektiv (Kroll & Neri, 2009; Klassen, Creswell, Plano Clark, 
Clegg Smith & Meissner, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Mixad metod - “Concurrent triangulation” 

Urval och datainsamling  
Studien utfördes som ett uppdrag av Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på ett länsdelssjukhus i 
södra Sverige. Datainsamling genomfördes på en neonatalvårdsenhet där föräldraenkäter är ett led i 
ett ständigt pågående förbättringsarbete. Neonatalvårdsenheten byggdes om år 2012 i syfte att stärka 
den familjecentrerade vården. Vid ombyggnationen prioriterades bland annat intensivvårdssalar, fler 
familjerum samt en familjeenhet som underlättar för föräldrar att vara närvarande och delaktiga.  
Föräldraenkäten utformades 2014 av neonatalvårdsenheten och har därmed inte kunnat påverkas 
innan studiens start. Frågorna i studien har utformats med stöd av Trustees of Darthmouth College 
(2001). Enkäten finns tillgänglig på svenska samt engelska.  
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Inklusionskriterierna var att samtliga föräldrar till barn som vårdats på neonatalvårdsenheten vid ett 
länsdelssjukhus i södra Sverige tillfrågades om att besvara enkäten i ett kvalitetsutvecklingsarbete. På 
avdelningen vårdas prematurfödda barn samt sjuka nyfödda fullgångna barn. Genom att registrera en 
förälders e-postadress vid ankomst till avdelningen, kunde utskick av föräldraenkäten ske en månad 
efter utskrivning. Om enkätsvar uteblev, utgick påminnelser två gånger. Exklusionskriterier för 
enkäten kunde härledas till att föräldrar ej var svensk- eller engelsktalande. Föräldrar som ej ägde 
någon e-postadress eller inte ville uppge någon, tillhörde även exklusionskriterierna. Bortfallsanalys 
har ej varit möjlig att genomföra då den exakta svarsfrekvensen inte gått att ta reda på. Bortfall kunde 
härledas till att föräldrar valde att inte respondera på enkäten. Det kunde även bero på att personal 
inte tillfrågat föräldrarna om e-postadress eller att adressen var felaktig. Svarsfrekvens kunde påverkas 
vid tekniska problem då respondenten till exempel inte kunde öppna filen eller att mailet skickades till 
skräpposten. Svarsfrekvensen påverkades även då föräldrar hade tvillingar/trillingar, eller flera 
återkommande vårdtillfällen för samma barn. Deltagarna responderade självständigt via ett 
webbaserat datainsamlingsprogram, Esmaker. Datainsamlingen genomfördes under januari 2014 till 
och med september 2016 (tabell 1).  

Tabell 1 – Svarsfrekvens 

Årtal Antal inskrivna Antal responderade Svarsfrekvens 
2014 368 175 ~ 48 % 
2015 353 180 ~ 51 % 
2016 289 117 ~ 40 % 
Totalt 1010 472 ~ 47 % 

 

Enkäten innehöll 18 frågor varav fyra frågor var relevanta för studiens syfte; 
- Fick du/ni information om ert barns sjukdom så att du/ni förstod? 
- Under ert barns sjukhusvistelse, hur ofta kände du/ni er som föräldrar? 
- Hade personalen kunnat göra ytterligare något för att du/ni skulle kunna delta mer i 

omvårdnaden av ert barn? 
- Har du/ni förslag eller synpunkter på förbättringar till avdelningen?  

 
Samtliga frågor hade två till tre svarsalternativ, varav en fråga hade ett kompletterande öppet 
svarsalternativ. En fråga om vårdtidens längd inkluderades även i studien för att kunna jämföra 
svarsalternativen med.  

Dataanalys 
Kvantitativ analys 

Kvantitativ data analyserades genom deskriptiv statistik (Tolmie, Muijs, McAtheer, 2011). Data från 
enkäten som insamlades via Esmaker exporterades till Excel. Därefter utfördes en analys med hjälp av 
IBM Statistical Package for the Social Sciences Statistics (SPSS) V21 där tre frågor relevanta för syftet 
utvaldes. Deskriptiv analys användes för att kunna reducera mängden statistik, till mer kompakta och 
tolkningsbara enheter. Processen innebar en summering och reduktion av data, vilket benämns 
datareduktion. Därefter utfördes en frekvensfördelning där de tre frågorna ställdes mot vårdtidens 
längd och årtal (De Poy & Gitlin, 1999; Polit & Beck, 2017). Därefter användes frekvenstabeller för att 
illustrera det framkomna resultatet (tabell 4).  

Kvalitativ analys 

Kvalitativ deduktiv metod användes för att analysera föräldrarnas utsagor i enkätens öppna 
svarsalternativ (Klassen et al., 2012). Analysprocessen har utförts enligt tre huvudfaser: förberedelse, 
organisering och rapportering (Elo & Kyngäs, 2008).  

I förberedelsefasen valdes begreppet “Delaktighet” ut som analysenhet, utifrån Wigerts avhandling 
(2008). Fortsättningsvis lästes samtliga utsagor (öppna svarsalternativ) från enkäten igenom, detta 
enskilt flertalet gånger för att erhålla en förståelse och helhetsbild av data (Elo & Kyngäs, 2008). 

I organiseringsfasen och inför den deduktiva analysprocessen bearbetades begreppet delaktighet 
utifrån Wigert avhandling (2008).  
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I avhandlingen (Wigert, 2008) redovisas delaktighet utifrån följande aspekter; “Delaktighet genom 
bemötande”, “Delaktighet genom aktivt deltagande”, “Delaktighet genom kommunikation”, 
“Delaktighet genom kontinuerlig information” samt “Delaktighet i neonatal vårdmiljö”.  Dessa 
aspekter användes sedan som generiska kategorier i analysen (tabell 2). För att ytterligare förtydliga 
innehållet i varje generisk kategori skapades subkategorier utifrån Wigert (2008). Dessa subkategorier 
bildade tillsammans med de generiska kategorierna den slutgiltiga matrisen över begreppet 
delaktighet som användes i den deduktiva dataanalysen (tabell 2). Matrisens riktighet verifierades 
genom skriftlig korrespondens med Helena Wigert (H., Wigert, personlig kommunikation, 19 
december, 2016). 

Tabell 2 - Matris över begreppet “Delaktighet” 

 

I analysprocessen lästes, bearbetades och kodades föräldrarnas utsagor (öppna svarsalternativ) utifrån 
matrisen “Delaktighet”, se exempel i tabell 3. Endast data med relevans för syftet har kodats, vilket är 
möjligt då en strukturerad matris använts i analysprocessen (Elo & Kyngäs, 2008).  

Tabell 3 - Exempel på analysprocess  

Meningsenheter Subkategorier Generiska 
kategorier 

Huvudkategori 

”Helt plötsligt satt det en 
napp i hans mun, helt 
plötsligt hade matmängden 
höjts och helt plötsligt hade 
man tagit prover på något” 

Öppen dialog mellan 
föräldrar och 
vårdpersonal 

Delaktighet genom 
kommunikation 

Delaktighet 

 
 

Forskningsetiska överväganden 
Författarna har tagit hänsyn till de etiska principerna utifrån Belmontrapporten: göra-gott-principen, 
autonomiprincipen och rättviseprincipen. Göra-gott-principen ålägger forskaren att minimera risker 
samt öka vinster med studien (Polit & Beck, 2017). Vinster med studien är en ökad kunskap och 
förståelse för barnsjuksköterskan om de faktorer som påverkar föräldrarnas delaktighet i 
neonatalvården. Detta kan leda till en vinst för kommande föräldrar på neonatalvårdsenheten. Risken 
med studien kan vara att frågorna som skrivits kan upplevas vara avslöjande och personliga, där 
beskrivningar av föräldrar berör känslig information. Respekt för människans autonomi i form av 
informerat samtycke är den andra principen. För detta krävs; information om studien, frivilligt 

Delaktighet  
Wigert, H. (2008). Föräldrars delaktighet i sitt barns vård vid neonatal intensivvård. 
(Doktorsavhandling, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa).  
 
Delaktighet 
genom 
bemötande 

Delaktighet 
genom aktivt 
deltagande 

Delaktighet 
genom 
kommunikation 

Delaktighet 
genom 
kontinuerlig 
information 

Delaktighet i 
neonatal 
vårdmiljö 
 

• Visa omtanke och 
bekräftelse 

• Vara 
medmänniska 

• Respekt för 
mänsklig värdighet  

• Möta föräldrars 
oro 

• Uppmärksamma 
föräldrars psykiska 
hälsa 

 
 

• Inbjuda till 
delaktighet i vården 

• Visa tillit till 
föräldrarnas resurser	

• Stödja, uppmuntra 
och stärka 
föräldrarna	

• Vara delaktig i det 
egna barnets skötsel	

• Stötta föräldrar som 
inte har möjlighet till 
fysisk närvaro	

 
 

• En god relation 
mellan föräldrar 
och vårdpersonal 

• Vara insatt i 
barnets vård och 
behandling 

• Vara lyhörd  
• Trygga föräldrar 

vid hemgång 
• Öppen dialog 

mellan föräldrar 
och vårdpersonal 

 
 

• Regelbundna 
samtal med läkare 
och sjuksköterskor 

• Begriplig 
information 

• Beakta sekretess 
• Journal på nätet 
• Grundläggande 

information om 
rutiner  

 

• Erbjuda möjlighet 
till privat och lugn 
vårdmiljö kring 
barnet 

• Familjerum på 
vårdavdelningen, 
ökar närvaro och 
delaktighet 

• Kan underlättas 
genom enkelrum 
på NIVA.  

• Avdelningens 
struktur 

• Underlätta första 
dygnen (t.ex. mat) 
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deltagande, samt rätt till att avstå eller avsluta påbörjat deltagande i studien (Polit & Beck, 2017). 
Deltagarna i studien fick genom inledande information i föräldraenkäten, en kort beskrivning 
angående enkätens del i barn- och ungdomsmedicinska klinikens förbättringsarbete. Föräldrar har 
själva kunnat avstå från att ange e-postadress, men även från att bortse från utskickad föräldraenkät. 
Rättviseprincipen innefattar rätten till rättvis behandling samt rätt till konfidentialitet (Polit & Beck, 
2017). Risken med enkäten är att resultatet ej speglar ett representativt urval av samtliga föräldrar på 
neonatalvårdsenheten. Det kan finnas orsaker som förhindrar föräldrar att svara på enkäten. 
Enkäterna är helt avidentifierade vilket stärker en strikt konfidentialitet, dock kan individer själva 
känna igen sig i sina citat.  

En etisk egengranskning har utförts enligt hälsohögskolans riktlinjer inför studien (bilaga 1). Ett 
godkännande och tillstånd för att använda föräldraenkäter i forskningssyfte från verksamhetschef på 
barn- och ungdomsmedicinska kliniken har erhållits (bilaga 2). Forskning som bedrivs på avancerad 
nivå inom ramen för högskoleutbildning innefattas inte i “Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor” enligt § 2 (SFS 2003:460).  

Resultat 
Föräldrar som vårdar sitt barn på neonatalvårdsenheten beskrev olika upplevelser angående känslan 
att vara förälder, hur de delgivits information under vårdtiden samt om vårdpersonal kunde påverka 
deras möjlighet till delaktighet (tabell 4).  

Tabell 4 – Frekvenstabell över kvantitativ data 

Fråga Under ert barns sjukhusvistelse, 
hur ofta kände Du/Ni er som 
föräldrar? 

Hade personalen kunnat göra 
ytterligare något för att Du/Ni 
skulle kunnat delta mer i 
omvårdnaden av Ert barn? 

Fick Du/Ni information om Ert 
barns sjukdom och behandling 
på ett sätt så att Du/Ni förstod? 
 

 Svarsalternativ Antal Procent 
(%) 

Svarsalternativ Antal Procent 
(%) 

Svarsalternativ Antal Procent 
(%) 

Vårdtid: 
1-14 dagar 

Hela tiden 305 84 Ja 26 7 Ja, tillräckligt 315 87 
Ibland 56 16 Nej 332 93 Ja, ibland 44 12 
      Nej, inte alls 3 1 

Vårdtid: 
14 dagar – 2 
månader 

Hela tiden 77 76 Ja 9 9 Ja, tillräckligt 86 85 
Ibland 24 24 Nej 91 91 Ja, ibland 14 14 
      Nej, inte alls 1 1 

Vårdtid:  
>2 månader 

Hela tiden 14 64 Ja 2 9 Ja, tillräckligt 16 76 
Ibland 8 36 Nej 20 91 Ja, ibland 4 19 
      Nej, inte alls 1 5 

 

Upplevelsen och känslan att vara förälder på neonatalvårdsenheten påverkades av olika faktorer. 
Känslor som tacksamhet, utanförskap, osäkerhet och ovisshet var ett par begrepp som framkom i 
resultatet. Resultatet presenteras utifrån kategorierna “Delaktighet genom bemötande”, “Delaktighet 
genom aktivt deltagande”, “Delaktighet genom kommunikation”, “Delaktighet genom kontinuerlig 
information” och “Delaktighet i neonatal vårdmiljö”. Härifrån redovisas resultatets kvantitativa och 
kvalitativa fynd sammanvävt med varandra.  

Delaktighet genom bemötande 
Beskrivningar som hänvisar till känslor av tacksamhet, omtänksamhet, givmildhet, omvårdande och 
professionellt bemötande hos personalen uttrycktes. Samtidigt uttrycktes även beskrivningar där 
bemötandet kunde varit bättre, då föräldrar upplevt att de fick “snorkiga” och “oförstående” svar, då 
de hade frågor. Beskrivningar hänvisade till känslan av att ha blivit lämnad ensam i ett rum på 
neonatalvårdsenheten efter en traumatisk förlossning.  

“Ni är där för barnet, men för att barnet ska må väl behövs välmående föräldrar” (Förälder, 2016)  

Beskrivningar av att behöva “prata av sig”, hos en kurator uttrycktes. Detta resulterade i en önskan om 
att vårdpersonal mer tydligt och återkommande behöver upplysa föräldrarna om möjligheten att träffa 
kurator. Samtidigt framkom beskrivningar av att vårdpersonal upplevdes medmänskliga, varma, 
trygga, förtroendeingivande samt visade intresse för dem som föräldrar. Det finns även beskrivningar 
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där bemötandet kunde varit bättre, då föräldrar upplevde brist på empati och engagemang. Ibland 
upplevde föräldrar det svårt att veta vad som krävdes av dem som föräldrar.  

Delaktighet genom aktivt deltagande 
Föräldrar på neonatalvårdsenheten uttryckte skilda åsikter kring graden av delaktighet i vården av sitt 
nyfödda barn. Uppmuntrande ord från vårdpersonal stärkte föräldrarna och upplevelsen av vårdtiden 
var något positivt som de bar med sig. Vårdpersonalen hade enligt föräldrarna skilda åsikter gällande i 
vilken utsträckning de som föräldrar skulle vara delaktighet i vården. Föräldrar upplevde att somliga 
av vårdpersonalen var måna om att föräldrarna skulle vara nära sitt barn, pussa eller hålla barnets 
hand vid exempelvis provtagning. Samtidigt framkom att annan vårdpersonal ansåg att föräldrarna 
skulle vara delaktiga endast i den dagliga omvårdnaden. Föräldrar upplevde då en känsla av 
utanförskap i omvårdnaden av deras barn, även en rädsla för att göra fel.  

”Man är så rädd för att göra fel så man vågar oftast inte ta för sig utan behöver att personal 
berättar att det är ok…” (Förälder, 2016) 

Det framkom att föräldrar önskade större stöd vid amning, vilket de upplevde ofta glömdes bort av 
vårdpersonalen. Vid svårighet med amningen beskrev föräldrar en prestationsångest inför 
vårdpersonalens amningsobservation. Det framkom att vårdpersonal borde lyssna mer på föräldrarnas 
egna åsikter och tankar kring beslut gällande deras barn. Erfarenhet hos föräldrarna sedan tidigare bör 
även tas hänsyn till. Visa tillit till föräldrarnas resurser innebar även att tro på föräldrarna och låta 
dem ta ansvar för omvårdnaden. Föräldrar beskrev omvårdnadssituationer där de efter 
rekommendation från vårdpersonal nyligen utfört blöjbyte samt lagt en kompress på rumpan. Strax 
därefter beordrade en annan vårdpersonal föräldrarna att öppna upp blöjan igen och smörja rumpan 
med salva istället. Föräldrar upplevde vårdtiden på neonatalvårdsenheten som en jobbig start men 
beskriver att vårdpersonalen gjorde allt för att göra dem delaktiga i barnets vård och få dem att snabbt 
känna sig som föräldrar. Det framkom samtidigt att föräldrar upplevde att det var svårt att knyta an till 
barnet när andra tog hand om deras barn samt en önskan att få känna sig mer som förälder.  

 ”Att jag får klä barnet första gången, nu fick jag inte den möjligheten. Första gångerna är viktiga” 
(Förälder, 2016) 

I kvantitativt resultat (tabell 4) framkommer att föräldrar till barn som har en lång vårdtid på 
neonatalvårdsenheten i mindre utsträckning kände sig som förälder, jämfört med föräldrar till barn 
med kortare vårdtid. Det innebär att 36 procent av de som hade vårdtid två månader eller mer inte 
hela tiden kände sig som föräldrar, jämfört med 16 procent för de föräldrar som vårdat sitt barn i upp 
till två veckor. Dessutom visar det kvantitativa resultatet att oberoende vårdtidens längd anser ungefär 
nio procent av alla föräldrar att personalen hade kunnat göra ytterligare för att de skulle kunnat delta 
mer i vården av sitt barn.  

Delaktighet genom kommunikation 
Föräldrar betonade vikten av att vårdpersonal var lyhörd samt visade hänsyn till deras tankar och 
beslut. I beskrivningar framkom att vårdpersonal gärna fick ge föräldrarna råd om amning men ta 
hänsyn till mammans egna beslut rörande amning eller flaskmatning av barnet. De skildrade sin 
frustration över att vårdpersonalen gav olika råd och riktlinjer till dem under vårdtiden.  

 “Det som var mest tufft var alla olika besked och råd som gavs beroende på vem som jobbade 
(Förälder, 2014) 

En öppen dialog mellan föräldrar och vårdpersonal framkom som viktigt. Upplevelsen av att inte våga 
fråga personal om hjälp, att beslut togs utan föräldrarnas medverkan samt att föräldrar inte visste på 
vilket sätt de kunde vara delaktiga framkom. Vidare beskrev föräldrar en önskan om att bli tillsagda 
och väckta då undersökningar och provtagningar skulle utföras, för att vara mer delaktiga i barnets 
vård och behandling.   

”Helt plötsligt satt det en napp i hans mun, helt plötsligt hade matmängden höjts och helt plötsligt 
hade man tagit prover på något” (Förälder, 2016) 

Föräldrar beskrev en ovisshet över hur vårdtiden och planen för barnet såg ut och önskade vara mer 
delaktiga i detta. Inför hemgång i neonatal hemsjukvård upplevde föräldrar att de var tvungna att åka 
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hem trots att de inte kände sig förberedda. Föräldrar upplevde samtidigt att de fick gott om tid på sig 
från flytt från en intensivvårdssal till att ha barnet på eget rum, på avdelningens familjeenhet.  

Delaktighet genom kontinuerlig information 
I det kvantitativa resultatet (tabell 4) beskrev 25 procent av de föräldrar som vårdat sitt barn i mer än 
två månader att informationen ej varit tillräcklig. Däremot upplevde 87 procent av de föräldrar som 
vårdat sitt barn under mindre än två veckor att de fick tillräcklig information. Föräldrar upplevde att 
information som gavs av läkare kunde vara bristfällig. Informationen var otydlig, språkmässigt svår 
och det användes medicinska termer i stor utsträckning. En önskan om att ges skriftlig information 
som komplement till muntlig information uttrycktes. Det framfördes att det ibland blev för mycket att 
ta in på en gång vid informationstillfället. Tillgång till patientjournal hade enligt föräldrarna kunnat 
resultera i en känsla av att vara mer aktiv i händelseförloppet av barnet. Avsaknad av tydligare 
information, avseende avdelningsrutiner, vårdrutiner samt vad den första tiden på 
neonatalvårdsenheten innebar uttrycktes. Vidare borde vårdpersonal säkerställa att föräldrar 
uppfattat samt delgivits information. Föräldrar upplevde att vårdpersonal inte var uppdaterade på 
tillståndet hos deras barn. Beskrivningar som framkom var brist på kommunikation vårdpersonal 
emellan. Föräldrar upplevde att överrapportering ej fungerat tillfredsställande.  

”Det kändes stundtals som att folk som arbetade där förutsatte att någon annan redan informerat 
oss om saker. Både vad som gällde på avdelningen och i vården av barnet” (Förälder, 2014) 

Vikten av att ha en fungerande patientansvarig sjuksköterska/läkare belystes av föräldrar. 
Regelbundna läkarsamtal ansågs vara en brist, och det tog ofta lång tid innan information gavs. Det 
resulterade i känslor av oro hos föräldrar. En förbättringsåtgärd som föreslogs var att få vara mer aktiv 
i rondsamtal.  

”Provsvaren kunde berättats lite snabbare. Ibland sades de mer i förbifarten vilket kändes lite 
märkligt eftersom vi gick och väntade på dem” (Förälder, 2015) 

I beskrivningar uttrycktes att vårdpersonalen borde beakta sekretess i större utsträckning.  
Rondsamtal hade förts vid föräldrarnas frukostbord, med andra föräldrar närvarande. Sekretess 
upprätthölls genom att övriga föräldrar på vårdsalen fick använda hörselskydd under rondsamtalet. 
Detta skapade delaktighet genom att föräldrarna kunde stanna hos sitt barn. 

Delaktighet i neonatal vårdmiljö 
Neontalvårdsenhetens struktur var utformad på ett sådant sätt att den ingav trygghet. Samtidigt ansåg 
föräldrar att möjligheten till privat och lugn vårdmiljö kunde förbättras och att föräldrar skulle ges 
möjlighet att sova i samma rum som sitt sjuka barn.  

“För min del var det aldrig aktuellt att lämna mitt nyfödda barn bara för att själv få sova” (Förälder, 
2016)  

Föräldrar uttryckte en önskan om fler familjerum på avdelningen. Föräldrar beskrev svårigheter i att 
inte få vara nära sitt barn när de fick föräldrarum på ett annat våningsplan då det bidrog till en känsla 
av minskad delaktighet och närvaro. Under de första dygnen på neonatalvårdsenheten framkom att 
föräldrar önskade att mat och lakan hade kunnat erbjudas, vilket de hade fått om barnet och mamman 
vårdats på BB. Upplevelsen var att de inte orkade tänka på detta i den situation de befann sig i. Den 
nyförlösta mamman glömdes bort när fokus endast fanns på barnet.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Designen för studien var mixad metod, vilket innebar att kvantitativ och kvalitativ data i enkäten 
insamlades vid samma tidpunkt, där båda delarna var lika viktiga. Därefter integrerades dessa två 
delar med varandra i resultatet (Kroll & Neri, 2009). Designen innebar att enkätens kvantitativa del 
analyserades enligt deskriptiv statistik där frekvenstabeller togs fram med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. Den kvalitativa delen av enkäten analyserades deduktivt utifrån begreppet 
delaktighet. Valet att använda mixad metod grundar sig i att enkäten redan från början besvarades 
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med kvantitativa och kvalitativa svar samt att användandet av de båda delarna gav en nyanserad bild 
av problemet (Kroll & Neri, 2009). En styrka är att resultatets kvantitativa och kvalitativa delar har 
sammanförts och redovisas tillsammans redan i resultatet (O´Cathain, 2009). För att förtydliga 
metoddiskussionen redovisas den kvalitativa respektive kvantitativa metoddiskussionen separat. 

Kvalitativ metoddiskussion 

Inom kvalitativ innehållsanalys används begreppet trovärdighet, som innefattas av begreppen 
tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet samt autencitet (Elo et al., 2014). Med 
begreppet trovärdighet åsyftas att insamlad data är sanningsenlig samt att tolkningen har utförts 
enligt rådande praxis (Polit & Beck, 2017). Trovärdighet stärks av användandet av en deduktiv 
innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). Wigerts avhandling (2008) har analyserats av två personer 
enskilt. Utifrån detta identifierades generiska kategorier och subkategorier, vilka sammanställdes i en 
matris avseende begreppet delaktighet. Trovärdigheten stärks ytterligare av Helena Wigerts 
godkännande för användning av matrisen i en deduktiv analys. Matrisen över delaktigheten användes 
sedan vid den deduktiva analysprocessen av föräldrarnas utsagor i de öppna svarsalternativen. 
Användandet av en strukturerad matris förenklade analysprocessen då olika aspekter av data kunde 
placeras in i redan befintliga generiska kategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Redovisningen i resultatet av 
föräldrarnas utsagor i form av citat stärker trovärdigheten. En svaghet är dock att de öppna 
svarsalternativen inte alltid fyllts i av respondenterna. Detta kan eventuellt kopplas till ovilja eller 
oförmåga att uttrycka sig i skrift (Polit & Beck, 2017).  

Pålitlighet syftar till att data är stabil under varierande omständigheter och över tid (Elo et al., 2014). 
Pålitlighet innefattar även begreppet förförståelse (Polit & Beck, 2017). Förförståelsen kan påverkas av 
våra personliga attityder, bakgrund och nuvarande arbete som sjuksköterskor på en 
neonatalvårdsenhet, vilket kan ha påverkat tolkning av analys, resultat och diskussion (Malterud, 
2001). Det har under arbetets gång funnits en medvetenhet om förförståelsens påverkan. Genom att 
noggrant följa matrisen i analysfasen, samt användningen av deskriptiv statistik har risken att 
påverkas av förförståelsen minimerats. 

För att försäkra tillförlitlighet måste deltagarna i undersökningen noggrant beskrivas och identifieras 
(Elo et al., 2014). En enkät bör innehålla frågor gällande demografisk information vilket ger forskaren 
information om respondenten (Polit & Beck, 2017). Enkäten hade endast en bakgrundsvariabel 
avseende respondenten (vårdtidens längd). Det hade varit av intresse att undersöka andra 
bakgrundsvariabler och dess påverkan på enkätsvaren, exempelvis kön på förälder, etnicitet, första-
eller andragångsföräldrar etcetera.  

Bekräftelsebarhet innebär en objektivitet i forskningen, då precision av data, relevans och mening 
potentiellt överensstämmer med varandra. Detta innebär exempelvis att två eller fler av varandra 
oberoende respondenter är av samma uppfattning samt att forskarna inte har kunnat påverka eller 
skapa egen data (Elo et al., 2014). Användandet av mixad metod med kvalitativ data samt deskriptiv 
statistik stärker studiens bekräftelsebarhet (Kroll & Neri, 2009).  

Överförbarhet innebär att ett resultat kan överföras till andra grupper eller situationer (Elo et al, 
2014). Studiens resultat identifierar föräldrars delaktighet som en viktig och central del i omvårdnaden 
av barnet på en neonatalvårdsenhet. Detta fynd är applicerbart för alla föräldrar som vårdar sitt barn 
på sjukhus, där grundtanken är ett partnerskap i vården mellan föräldrar och vårdpersonal. 

Autencitet syftar till att forskaren ärligt och noggrant visar en vidd av verkligheten (Elo et al, 2014). Då 
studien innefattar ett stort antal respondenter (472 personer) under tre års tid, har till stor del en sann 
bild av verkligheten kunnat fångas.  

Kvantitativ metoddiskussion 
Forskning med kvantitativ ansats bör bedöma studiens strikthet. Särskilt viktiga kriterier för detta är 
begreppen validitet samt reliabilitet. Validitet i detta avseende innebär att påvisa att det fenomen som 
studerats mäter det som avser att mätas (Polit & Beck, 2017). För att utforma en användbar enkät 
måste skaparen noggrant analysera och detaljstudera frågorna för att den ska bli pålitlig och 
användbar (Polit & Beck, 2017). Enkäten utformades av Barn- och ungdomsmedicinska kliniken. 
Under hösten 2012 genomfördes en pilotundersökning av enkäten. Efter detta bearbetades frågorna 
ytterligare. Under 2013 startade den enkätundersökning som är underlaget för studien. Enkäter som 
skickas ut via mail och som besvaras över internet tenderar att ha låg svarsfrekvens, vilket kan leda till 
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bortfall (Polit & Beck, 2017). Svarsfrekvens under 2016 var lägre än övriga år (40 procent) vilket har 
sin förklaring i att insamlingen för studien avslutades september 2016. En bortfallsanalys har ej gått 
att genomföra på grund av att den exakta svarsfrekvensen inte går att utläsa. Validiteten stärks av att 
forskningsresultatet går i linje med resultat från tidigare forskning (Wigert, 2008; Wigert, Hellström & 
Berg, 2008; Wigert, Berg & Hellström, 2010; Hedberg Nykvist & Engvall, 2009; Kearvell & Grant, 
2010; Gooding et al., 2011; Cockroft, 2012; Guillaume et al., 2013; Fleury, Parpinelli, Makuch, 2014). 
Tidigare forskning belyser problemet antingen utifrån en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Styrkan 
med denna studie är användandet av mixad metod, där syftet kunnat angripas från olika dimensioner, 
vilket ger ökad reliabilitet. Reliabilitet inom forskning innefattar tillförlitligheten till studien och vilken 
kvalité studien har (Polit & Beck, 2017).  

För att kritiskt granska de frågor som användes i studien har diskussioner förts kring de olika begrepp 
som använts i frågorna till respondenterna. I frågan “Hade personalen kunnat göra ytterligare något 
för att du/ni skulle kunna delta mer i omvårdnaden av ert barn?” Uppfattningen vad begreppet 
omvårdnad innebär kan skilja sig mellan vårdpersonal och föräldrar.  

I framtida studier kan det vara av intresse att utifrån syftet göra en sambandsanalys för att undersöka 
samband till exempel mellan vårdtidens längd, graviditetsveckor och föräldrars upplevelser av vården. 
Det var nu inte möjligt att göra då bakgrundsvariabler saknades. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som påverkar föräldrars delaktighet i omvårdnaden 
av sitt nyfödda barn på en neonatalvårdsenhet. I resultatet framkom att Delaktighet genom 
bemötande skapas genom att vårdpersonal visar medmänsklighet, förtroende, inger trygghet samt 
visar ett genuint intresse för föräldrarna. Delaktighet genom aktivt deltagande uppnås genom att visa 
tillit till föräldrarnas resurser och låta dem ta ansvar för omvårdnaden av sitt barn. Delaktighet genom 
kommunikation kan främjas av en öppen dialog mellan föräldrar och vårdpersonal. Delaktighet 
genom kontinuerlig information kan skapas genom tydligare och regelbunden information från 
vårdpersonal. Delaktighet i neonatal vårdmiljö kan uppnås genom en avdelning som är utformad så 
att den underlättar till fysisk närvaro och delaktighet av barnet. Begreppen delaktighet och 
familjecentrerad vård har vidare i diskussionen sammanförts med resultatet utifrån de centrala 
begreppen beskrivna i familjecentrerad vård enligt Mikkelsen & Frederiksen (2010). 

I denna studie framkom att vårdpersonalens sätt att kommunicera har en avgörande roll för föräldrars 
erfarenhet av vårdtiden. Uppmuntrande ord, stöttning och en aktiv inbjudan till närvaro och 
delaktighet i barnets dagliga vård ansågs vara betydelsefullt. I vården av ett svårt sjukt barn är den 
interpersonella kommunikationen där en mänsklig relation mellan vårdare och föräldrar utvecklas 
betydande (Fegran & Helseth, 2009). Genom en pågående kommunikation mellan vårdpersonal och 
föräldrar kan egenmakt och delaktighet uppstå, vilket utgör ett kännetecken för familjecentrerad vård 
(Mikkelsen & Frederiksen, 2010). Tidigare studier framhåller att en god relation med sjuksköterskan 
är den mest signifikanta faktorn som påverkar föräldrars upplevelse av tillfredsställelse (Reis, Rempel, 
Scott, Brady-Fryer & Van Aerde, 2010; Lupton & Fenwick, 2001). I studiens resultat ansåg föräldrar 
att vårdpersonal endast prioriterade barnet och inte dem som föräldrar, vilket ledde till en känsla av 
att vara övergiven och bortglömd. Under vårdtiden på en neonatalvårdsenhet uppstår en gemensam 
tillvaro och ett ömsesidigt möte för de människor som vistas i samma miljö. Det ömsesidiga mötet kan 
påverkas när vårdpersonal vill framstå som expert i omvårdnaden av barnet (Rehnsfeldt, 2012). Vilket 
kan bidra till att föräldrar tvingas inta en mer passiv roll och kan därmed utgöra ett hinder för 
familjecentrerad vård (Mikkelsen & Frederiksen, 2010). En förutsättning för att kunna överbrygga 
dessa hinder är att det krävs kunskap och kompetens hos sjuksköterskan i kommunikation (Mikkelsen 
& Frederiksen, 2010). Vårdpersonal som har tränats i att möta och kommunicera delaktighet med 
föräldrar kan stärka föräldrars känsla av att vara viktig, central och inkluderad i vården av sitt nyfödda 
barn (Bry et al., 2016), vilket även stärker känslan av att vara förälder (Ahlqvist-Björkroth, Boukydis, 
Axelin, Lehtonen, 2016; Guillaume et al., 2013).  

Vårdpersonal och föräldrar som har gemensamma mål och ett delat ansvar för omvårdnaden av det 
nyfödda barnet, är ett grundläggande kännetecken för familjecentrerad vård. Föräldrar ska ses som 
en tillgång och resurs i barnets omvårdnad, vilket gör föräldrar till en aktiv medlem i teamet kring 
barnet (Mikkelsen & Frederiksen, 2010). I resultatet av denna studie framkom att närmare var tionde 
förälder hade en önskan om att kunna vara mer delaktiga i barnets vård. Föräldrar önskade bland 
annat i större utsträckning vara mer delaktiga i ronden. Dessutom beskrevs en önskan från föräldrar 
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om en större delaktighet vid undersökningar och provtagningar. Franck, Oulton och Bruce (2012) 
menar att vårdpersonal kan ha uppfattningen att de besparar föräldern lidande genom att de inte ska 
behöva närvara vid smärtsamma procedurer. Denna inställning hos vårdpersonal påverkar föräldrars 
känsla av delaktighet. I resultatet av denna studie framkom även en önskan om en aktiv inbjudan till 
delaktighet under natten. Föräldrar uttryckte att de inte ville skiljas från sitt barn för att själva få sova. 
Guillaume et al. (2013) betonar vikten av att skapa förutsättning för mamman att känna anknytning 
till sitt nyfödda barn genom fysisk närhet.  

Resultatet av studien bekräftar att föräldrar som upplever sig vara delaktiga i vården inte automatiskt 
leder till känslan av att vara förälder. Den minskade känslan av att vara förälder eskalerade med 
vårdtidens längd vilket även beskrivs av Ottoson & Lantz (2016). Detta kan ha sin förklaring i att 
barnet då oftast varit mer sjukt, för tidigt fött och då behövt mer intensivvård. Föräldrar har i tidigare 
studier beskrivit faktorer som påverkar deras upplevelse av att känna att de var barnets föräldrar. De 
önskade att vårdpersonal möter dem med vårdande och humana attityder, framför teknisk kunskap 
(Guillaume et al., 2013). Vid en normal förlossning får föräldrarna direkt fullt ansvar för sitt barn. När 
ett barn behöver vård på neonatalvårdsenheten, fråntas föräldrarna till viss del sitt helhetsansvar. 
Enligt studiens resultat uppstår en känsla av ett “delat föräldraskap” hos föräldrar, där vårdpersonal 
tenderar att ta över, vilket också framkommit i tidigare forskning (Wigert, Dellenmark Blom & Bry, 
2014). När barnsjuksköterskan tenderar att ta över vården och intar rollen som en grindvaktare till 
barnet blir föräldrarnas roll i omvårdnaden otydlig vilket utgör ett hinder för familjecentrerad vård 
(Mikkelsen & Frederiksen, 2010). Föräldrar kan därmed behöva be om tillåtelse för att få närma sig 
sitt barn (Cockroft, 2012). En förutsättning för familjecentrerad vård och föräldrars delaktighet är 
vårdpersonalens vilja och attityd till att ha ett delat ansvar med föräldrarna (Mikkelsen & Frederiksen, 
2010). Det kan således också finnas hinder för familjecentrerad vård i individuella attityder, 
värderingar och uppfattningar hos vårdpersonalen (Smith, Swallow & Coyne, 2015). 
Barnsjuksköterskan behöver därmed vara beredd på att själv förändras för att ett vårdande som 
präglas av ömsesidighet och gemenskap ska kunna erhållas (Rehnsfeldt, 2012; Mc Grath, 2011).  

Sammanfattningsvis har en välfungerande och god relation positiva konsekvenser för både 
barnsjuksköterskan och familjen. Utfallet av familjecentrerad vård med delaktighet i fokus leder till 
att föräldrars hälsa, funktion och värdighet stärks (Mikkelsen & Kristensen, 2010). I 
barnsjuksköterskans profession ingår att en god relation och ett gott samspel ska etableras mellan 
barn och närstående (Swenurse, 2008). Genom att arbeta på detta sätt får föräldrar en central och 
oersättlig roll i omvårdnaden av barnet, vilket leder till en större känsla av delaktighet samt en ökad 
känsla av att vara förälder.  

Slutsats 
Resultatet av studien belyser att en god kommunikation och ett bra bemötande gör föräldrar mer 
närvarande och delaktiga i beslut och handlingar kring det nyfödda barnet som vårdas på en 
neonatalvårdsenhet. Det är viktigt att som barnsjuksköterska se till behoven både hos barnet och dess 
föräldrar. Ökad medvetenhet samt förbättrade rutiner kring kommunikation och delaktighet ger 
föräldrarna större möjligheter till delaktighet i omvårdnaden. Föräldrar är barnets primära vårdare 
och ska inte exkluderas. Förhoppningen är att studiens resultat kan leda till ett mer öppet klimat 
mellan vårdpersonal och föräldrar, vilket bör öka föräldrars känsla av att vara förälder till sitt eget 
barn. 

Kliniska implikationer 
Studien är ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete inom Barn- och ungdomsmedicinska 
kliniken. Resultatet kan användas till att utveckla nya rutiner för att öka föräldrarnas delaktighet på 
Sveriges neonatalvårdsenheter. Klinisk implementering av “Delaktighet genom bemötande” kan 
genomföras genom att medvetandegöra vårdpersonalens attityder genom reflektion i det dagliga 
arbetet såväl på utbildningsdagar. “Delaktighet genom aktivt deltagande” och “Delaktighet genom 
kommunikation” kan underlättas och förbättras för föräldrar om vårdpersonal regelbundet 
kommunicerar med dem kring begreppet delaktighet. Dessutom bör vårdpersonal stärka föräldrar och 
tydligare bjuda in dem att vara aktiva i omvårdnaden och beslut kring barnet. Förslagsvis skulle ett 
protokoll över olika moment kring barnets omvårdnad kunna användas. Föräldrar tillsammans med 
vårdpersonal kan då samtala kring hur de ser på delaktighet, vad de önskar vara delaktiga i samt vilka 
situationer de just nu känner sig trygga med att utföra. “Delaktighet genom kontinuerlig information” 
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kan implementeras genom att låta föräldrar vara delaktiga och närvarande i rondsamtal där föräldern 
bör ses som en del i vårdteamet. “Delaktighet i neonatal vårdmiljö” kan främjas genom att 
vårdpersonal respekterar föräldrar och barns behov av lugn och ro samt möjlighet till en privat sfär. 
Föräldrar vars barn vårdas på en intensivvårdssal bör ha möjlighet till att vara hos sitt barn till så stor 
del som de önskar under hela dygnet.  

Forskning inom neonatalvård är ett ämne som är väl studerat både inom ett spektrum av delaktighet 
samt familjecentrerad vård. För att kunna utveckla arbetet på neonatalvårdsenheter hade det varit av 
intresse att följa föräldrar i ett längre perspektiv. Föräldrarna hade då haft möjlighet att beskriva 
positiva och negativa faktorer som påverkats av tiden på neonatalvårdsenheten. Vidare hade en 
utveckling av nuvarande enkät med tillägg av såväl bakgrundsvariabler som ytterligare frågor gett en 
ytterligare dimension av föräldrars upplevelser.  
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