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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Var tionde barn som föds kräver vård på en neonatalavdelning och en av orsakerna är 
prematur födsel. Det innebär en stor kris för föräldrarna och oftast en lång vårdtid. Delaktighet i barnets 
omvårdnad hjälper föräldrarna genom krisen. Det finns många hinder som kan försvåra 
anknytningsprocessen mellan barn och föräldrar och där barnsjuksköterskan har en viktig roll i att 
främja kontakten.  
Studiens syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av vårdtiden på en neonatalvårdsavdelning med 
sitt för tidigt födda barn.  
Metod: Femton bloggar valdes där föräldrar beskrivit sina upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda 
barn på en neonatalvårdsavdelning. Materialet analyserades med Elo och Kyngäs deduktiva 
innehållsanalys utifrån Swansons Theory of Caring.  
Resultat: Delaktighet och ett bra bemötande ansågs av föräldrarna vara viktigt för en positiv upplevelse 
av vårdtiden. Vårdtiden präglas av ett känslomässigt kaos men möjligheten till att vara nära sitt barn 
hjälper föräldrarna bli tryggare i sitt föräldraskap. Kontinuiteten är betydelsefull för att främja 
relationen mellan föräldrar och barnsjuksköterskan.  
Slutsats: Delaktighet och barnsjuksköterskans bemötande har en stor betydelse för hur föräldrar 
upplever vårdtiden på en neonatalvårdsavdelning.  
 
Nyckelord: barnsjuksköterska, föräldrar, delaktighet, bemötande, neonatalvård.  
 
 



Summary 
 
Background: Every tenth child that is born needs neonatal intensive care and one of the causes is that 
the baby is born premature. It is a major crisis for the parents and usually a long hospital stay. 
Participation in the child’s care can help the parents through the crisis. There are several obstacles that 
may hinder the connection between child and parents. The pediatric nurse has an important role in 
promoting this connection.  
Objective: The purpose of this study was to describe parents’ experiences of hospitalization in a 
neonatal care unit with their premature babies.  
Methods: Fifteen blogs were selected where the parents described their experiences of caring for their 
premature babies in a neonatal care unit. The material was analyzed with Elo and Kyngäs deductive 
content analysis on the basis of Swanson’s Theory of Caring.  
Results: Participation and a good treatment were considered to be important for a positive experience 
of the hospital stay by the parents. The hospital stay is characterized by an emotional chaos, but the 
ability to be near the child helps the parents to become more secure in their parenting. Continuity is 
important for promoting the relationship between parents and the pediatric nurse.  
Conclusion: Participation and the pediatric nurse’s treatment is of great importance for how parents 
experience the care time in a neonatal care unit.  
 
Keywords: pediatric nurse, parents, participation, treatment, neonatal care.  
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Inledning 

 
Att få ett för tidigt fött barn innebär ofta en stor kris för föräldrarna. För att kunna hjälpa dessa familjer 
måste barnsjuksköterskan ha förmågan att bemöta dem på rätt sätt. Många föräldrar upplever 
svårigheter i att knyta an till sitt för tidigt födda barn. För att hjälpa dem i anknytningsprocessen bör de 
bli delaktiga i barnets omvårdnad så snart som möjligt med hjälp och stöttning ifrån personalen. Nu 
jämfört med tidigare kan barn som föds redan i graviditetsvecka 22 överleva (Socialstyrelsen, 2013). 
Dessa barn har ett stort vårdbehov relaterat till de risker som finns med att födas för tidigt vilket ställer 
stora krav på sjukvården. På grund av dessa nya överlevare anser författarna att kontinuerlig forskning 
av föräldrars upplevelser av vårdtiden på en neonatalvårdsavdelning är av intresse för att kunna bemöta 
dessa familjer på ett professionellt sätt.   

Bakgrund 

I Sverige föds det cirka 100 000 barn varje år och av dem kräver var tionde vård på en 
neonatalvårdsavdelning. En av orsakerna är att barnet föds för tidigt. Att födas för tidigt innebär att 
barnet föds före graviditetsvecka 37. En procent av dessa barn föds före graviditetsvecka 32 och räknas 
då som mycket för tidigt född och 0,2 procent föds före graviditetsvecka 28 och är då extremt för tidigt 
född (Socialstyrelsen, 2013). Den perinatala dödligheten i Sverige har gått från att i början av 1900-talet 
vara cirka fem till sex procent till att idag vara omkring 0,5 procent vilket är bland de lägsta i världen. 
De första intensivvårdsavdelningarna för prematura barn grundades på 1960-talet i Göteborg och 
Stockholm (Lagercrantz, 2015). En neonatalvårdsavdelning präglas av mycket medicinskteknisk 
utrustning och miljön innefattar larm, lampor och ljud från maskiner som ständigt är i drift. Barnen är 
svårt sjuka vilket innebär ett högt arbetstempo där akuta situationer ofta uppstår (Stubberud, 2009). 
Överlevnaden för prematura barn förbättras ständigt där Sverige är ett av de länder som har störst 
överlevnadschans i världen. Det är av stor vikt att den som ansvarar för vården tar hänsyn till vissa 
grundförutsättningar där det är en skyldighet att erbjuda en god vård (Socialstyrelsen, 2014). Flera 
lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) beskrivs det bland annat att hälso- och sjukvården skall vara organiserad så att den tillgodoser 
hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Det ska finnas den 
personal, lokaler och utrustning som krävs där det bedrivs vård för prematura barn.  

Omvårdnad av föräldrar och barn på en neonatalvårdsavdelning 
Det finns fyra centrala konsensusbegrepp inom definitionen omvårdnad; människa, vårdande, miljö 
och hälsa. Tillsammans står dessa begrepp i relation till varandra för att skapa ett livssammanhang 
(Bergbom, 2012).  
Förr sågs människan som mottagare av vård medan människan idag är en del av omvårdnaden. 
Konsensusbegreppet människa syftar på föräldrarna och barnet. Föräldrarna har rätt att vara hos sitt 
barn dygnet runt samt ta aktiv del i barnets omvårdnad (NOBAB, 2012). Trots att föräldrarna är de 
centrala i barnets omvårdnad har  även syskon, närstående och vänner en betydelsefull roll i vårdandet 
(Fawcett, 2000). Det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i sitt barns omvårdnad för att de ska känna 
sig trygga vilket leder till mindre stress och oro för dem (Cooper, Gooding, Gallagher, Sternesky, Ledsky 
& Berns, 2007).  
 
Vårdandet är grunden i all omvårdnad och innebär alla handlingar barnsjuksköterskan gör för barnet 
och familjen (Fawcett, 2000). Vårdandet kan uttrycka sig på många olika sätt och för 
barnsjuksköterskan kan det innebära möten, samtal och vara närvarande för föräldrar som vårdar sitt 
för tidigt födda barn (Söderlund, 2015). Inom barnsjuksköterskans ansvarsområde ingår ett respektfullt 
och empatiskt bemötande samt att möjliggöra delaktighet för föräldrar i omvårdnadsarbetet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Vårdandet kan också ses som ett ömsesidigt förhållande mellan familjen 
och barnsjuksköterskan. Denna relation kan vara både vårdande och icke vårdande och för att denna 
relation ska vara vårdande krävs tillit till sin egen och den andres förmåga att lösa problem (Söderlund, 
2012). Att bli förälder till ett för tidigt fött barn innebär en lång vårdtid med mycket stress och oro för 
barnets hälsa och överlevnad (Kleberg, 2013). Föräldrarna ska tidigt introduceras i och få vägledning i 
barnets omvårdnad för att successivt kunna ta över ansvaret. Målet för barnsjuksköterskan är trygga 
föräldrar  som kan tolka och förstå sitt barns signaler (Lundqvist & Kleberg, 2015). 
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Konsensusbegreppet miljö innefattar både närstående och andra personer i familjens omgivning och 
även miljön där familjen befinner sig i. Hur den fysiska miljön är utformad har stor betydelse för 
familjens välbefinnande, till exempel hur det ser ut runtomkring, ljud , ljus, möbler och utrustning 
(Ylikangas, 2012). Ett barn som föds för tidigt mister sin skyddande miljö i livmodern vilket ställer höga 
krav på att sjukhusmiljön är anpassad efter det för tidigt födda barnets behov. För att bemöta barnets 
behov är det viktigt att vid varje möte reflektera över vilka intryck barnet skulle förväntas ha i sin 
naturliga miljö i livmodern och låta denna insikt vara vägledande vid all omvårdnad.  
Barnsjuksköterskans ansvar blir att minska de barriärer som finns mellan barn och förälder såsom 
kuvös och medicinteknisk utrustning (Als & McAnulty, 2011; Kleberg, 2013). Ett sätt att minska denna 
barriär är att främja föräldrarnas möjlighet till att vara hos sitt barn dygnet runt, vilket underlättas när 
familjen kan bo på avdelningen eller i närheten (Wigert, Hellström & Berg, 2008). 
 
Det sista konsensusbegreppet hälsa är något som personen själv upplever och är målet för all 
omvårdnad. ”Hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom” (WHO, 1948). Hälsa uppfattas olika från person till person och kan även variera för samma 
person vid olika tillfällen. En familj som har ett svårt sjukt för tidigt fött barn kan ibland uppleva bättre 
hälsa jämfört med en familj som vårdas på neonatalavdelning för en mindre allvarlig orsak (Wärnå-
Furu, 2012).  
 

Föräldramedverkan 
Svårigheter för föräldrarna   
Att bli förälder till ett för tidigt fött barn är för många en stor kris. Graviditeten har avbrutits innan 
barnet är fullgånget och föräldrarna ska klara av den stress som uppstår av att vårda sitt barn på en 
neonatalavdelning. För många föräldrar väntar en lång vårdtid med mycket känslor och oro, vilket ofta 
leder till en krisreaktion (Watson, 2010). Svårigheter att knyta an till barnet uppstår lättare då mor och 
barn separeras direkt efter födseln (Feldman, Weller, Leckman, Kuint & Eidelman, 1999). Många 
föräldrar känner  känslor av skuld, hjälplöshet och ilska över att inte kunna skydda sitt barn och 
mammor kan känna sig odugliga och mindre viktiga för sitt barn.  
Det för tidigt födda barnet visar svagare signaler och kan upplevas som litet och skört, och föräldrarna 
vet inte om barnet kommer att överleva, vilket ytterligare försvårar för föräldrarna (Kleberg, 2013). Det 
kan ta lång tid innan föräldrarna får hålla sitt barn för första gången och miljön på en neonatalavdelning 
kan vara skrämmande med mycket medicinteknisk utrustning som larmar och kuvöser som hindrar att 
vara nära sitt barn vilket också försvårar anknytningsprocessen (Wigert, 2008).  
 
 
Föräldrars delaktighet i vården  
Familjecentrerad neonatalvård hjälper föräldrarna att bli delaktiga i sitt barns omvårdnad. Det innebär 
bland annat att barn och föräldrar inte ska skiljas åt eftersom familjen är barnets fasta punkt och ger 
barnet den kärlek den behöver. Det är viktigt att det finns både emotionell och fysisk närhet mellan 
förälder och barn för att främja anknytningen (Örtenstrand, 2015). Enligt FN:s konvention om barns 
rättigheter har barnet rätt att vårdas av sina föräldrar och ska inte heller skiljas åt från sina föräldrar 
mot deras vilja (Regeringskansliet, 2014). Barnsjuksköterskan och föräldrar ska samarbeta för barnets 
bästa. En grundläggande förutsättning för det är att föräldrarna kan och vill vara på avdelningen och en 
förutsättning för det är att de upplever att de får stöd ifrån barnsjuksköterskan. Föräldrarna ska 
uppmuntras att successivt ta eget ansvar för barnets omvårdnad och föräldrarna ska vara delaktiga i alla 
beslut som gäller barnets vård (Örtenstrand, 2015). Det är viktigt att det finns ett bra förtroende mellan 
personal och föräldrar för att underlätta delaktigheten. En förutsättning för att det ska fungera är att 
föräldrarna känner trygghet och tillit samt att personalen upplevs kunnig kring barnets vård 
(Kristensson-Hallström, 1999). Föräldrarna bör bli delaktiga i barnets vård så snart som möjligt efter 
att barnet är fött. För att underlätta delaktigheten är det viktigt att barnsjuksköterskan vägleder och 
hjälper föräldrarna in i denna process genom att instruera och informera på ett sätt som familjen förstår 
(Hedberg Nyqvist & Engvall, 2009). Genom att aktivt vara delaktig i sitt barns vård har det visat sig att 
det minskar föräldrarnas stress och oro (Roden, 2005). 

Barnsjuksköterskans roll 
Familjecentrerad neonatalvård kan beskrivas utifrån två av de sex kärnkompetenserna för legitimerade 
barnsjuksköterskor vilket är personcentrerad vård och samverkan i team. Med  personcentrerad vård 
ligger fokus på familjen istället för  sjukdomen och det bygger på att det finns en fungerande relation 
mellan familjen/närstående och barnsjuksköterskan (Ekman & Norberg, 2013). Enligt 
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kompetensbeskrivningen för legitimerad barnsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för 
barn och ungdom ska barnsjuksköterskan värna om barns rättigheter och ge en trygg och säker vård 
samt vara ett stöd för barnets föräldrar och andra närstående. Barnsjuksköterskans arbete ska präglas 
av ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
Barnsjuksköterskan har en viktig roll inom familjecentrerad neonatalvård genom att hjälpa föräldrar att 
tidigt  knyta an till sitt för tidigt födda barn. För att familjen ska känna sig trygg måste 
barnsjuksköterskan föra deras talan, vara nära och kunna svara på det de undrar och funderar över 
(Franklin, 2006).  
 
Samverkan i team ses som det viktigaste för att en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård 
ska upprätthållas. Föräldrar ses som en naturlig del i vårdteamet på en neonatalavdelning (Örtenstrand, 
2015). Teamets olika professioner har olika kompetens och det gemensamma målet är att erbjuda 
familjen bästa möjliga vård och stöd. Samarbetet präglas av ett öppet klimat och med ett ständigt 
lärande inom gruppen. Teamet ska tillsammans sätta upp gemensamma mål, tillsammans med barnets 
föräldrar (Svensk sjuksköterskeförening, 2013).  

Swansons Theory of Caring 
Swansons Theory of Caring är en teori bestående av fem olika begrepp. Dessa är maintaining belief, 
knowing, being with, doing for samt enabling och är framtagna för att hjälpa sjuksköterskan i 
omvårdnaden och mötet med föräldrar och barn (Swanson, 1991; Swanson, 1993). Vid framtagandet av 
dessa fem begrepp utförde Swanson (1991) en studie där bland annat föräldrar och personal på en 
neonatalvårdsavdelning deltog för att ta fram ett redskap som sjuksköterskan kan använda i sitt 
omvårdnadsarbete.  
 
Maintaining belief  är grunden för all omvårdnad och innebär att sjuksköterskan har en tro på familjen  
och dess förmåga att genomgå olika svåra händelser och samtidigt upprätthålla hopp om framtiden. 
Målet för sjuksköterskan är att ge familjens vardag och liv en mening, även vid svåra situationer  
(Swanson, 1991; Swanson, 1993). Att bli förälder till ett för tidigt fött barn kan känslomässigt jämföras 
med att vara förälder till ett kroniskt sjukt barn. Det innebär mycket stress, ångest och en lång vårdtid. 
För att vårdtiden ska bli så bra som möjligt krävs en  relation mellan föräldrarna och vårdpersonalen 
som grundas på tillit till varandras förmågor (McGrath, 2001).  
 
Knowing innebär att sjuksköterskan har en strävan efter att förstå familjens situation och vad familjen 
anser är viktigt för att få vardagen att fungera. Inom det här begreppet är det viktigt att sjuksköterskan 
inte antar sig förstå utan visar sig intresserad av familjens upplevelser, samt är uppmärksam på vad 
familjen signalerar (Swanson 1991; Swanson 1993). Enligt Erlandsson och Fagerberg (2005) är det 
viktigt för alla föräldrar att få vara nära sitt barn och det är därför viktigt att barnsjuksköterskan minskar 
de faktorer som kan göra att föräldrar separeras från sitt barn. Eftersom föräldrar upplever att det är 
viktigt att få vara nära sitt barn bör barnsjuksköterskan tidigt arbeta för att föräldrarna får vara delaktiga 
i barnets omvårdnad. Det uppnås genom en god kommunikation med barnets föräldrar (Joseph, 2015). 
 
Being with handlar om att vara känslomässigt närvarande för en annan människa och att visa att 
familjens erfarenheter betyder något. Familjen ska känna att deras verklighet respekteras och att 
sjuksköterskan är villig att stå vid deras sida vid både svåra och hoppfulla situationer. För att som 
sjuksköterska kunna möjliggöra det här krävs tid, engagemang och aktivt lyssnande  (Swanson 1991; 
Swanson, 1993). I början av vårdtiden på en neonatalvårdsavdelning är det mycket fokus på mamman 
och barnet men för att kunna erbjuda hela familjen stöd är det viktigt att som barnsjuksköterska inte 
glömma bort pappans upplevelser (Lundqvist, Hellström-Westas & Hallström, 2007). Denna studie av 
Lundqvist, Hellström-Westas och Hallström (2007) visade att papporna sätter sina egna känslor åt 
sidan för att finnas där  för sin partner och barnet. De hade svårt att förstå att de blivit föräldrar och 
första tiden på neonatalvårdsavdelningen var en kaotisk upplevelse där de tappade tid och 
rumsuppfattning.  
 
Att som sjuksköterska möjliggöra det föräldrarna inte själva kan göra för sitt barn men skulle gjort själva 
om det var möjligt  är vad begreppet doing for står för. Det innebär sjuksköterskans hjälpande 
handlingar som ökar familjens välbefinnande. Här handlar det mycket om att tillfredsställa familjens 
behov och skydda  dess intressen respektfullt. Samtidigt är det viktigt att bevara föräldrarnas värdighet 
och integritet (Swanson 1991; Swanson 1993). Som barnsjuksköterska på en neonatalvårdsavdelning 
kan det här vara en utmaning då det är vårdpersonalen som i början av barnets vårdtid känner barnet 
och kan förstå dess signaler. Föräldrarna kan då få en känsla av att de aktivt måste arbeta för att hamna 
i positionen då det är dem som styr över barnets omvårdnad (Hurst, 2001). 
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Det femte och sista begreppet är enabling och definieras som sjuksköterskans förmåga att underlätta 
familjens resa under oförutsedda och främmande livsomställningar. Sjuksköterskan ska kunna 
undervisa, informera och förklara, samt tillåta familjens egna upplevelser. Målet med enabling är att 
sjuksköterskan arbetar för familjens långsiktiga välbefinnande (Swanson, 1991; Swanson 1993). Att 
vårdas tillsammans med sitt för tidigt födda barn på en neonatalvårdsavdelning är en påfrestande 
upplevelse där många föräldrar uttrycker svårigheter i att hitta sin roll som förälder och att det 
“normala” familjelivet känns avlägset (Dellenmark-Blom & Wigert, 2013).  
 
Ökad överlevnad bland för tidigt födda barn innebär förändrade behandlingsmetoder och kräver ökad 
kunskap om de långsiktiga och komplexa följderna av en för tidig födelse. Vården på en 
neonatalvårdsavdelning bör vara individuellt anpassad och utvecklingsstödjande då det ger positiva 
kortsiktiga effekter vilket gynnar barnets välbefinnande under neonatalvårdtiden. Dock finns det 
begränsat vetenskapligt stöd om de långsiktiga effekterna (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Att få ett för tidigt fött barn är en stor chock för föräldrarna. Livet tar en vändning och det blir inte alls 
som föräldrarna har tänkt sig. Det innebär en lång vårdtid där familjen tvingas spendera mycket tid på 
sjukhus. Många föräldrar känner sig splittrade av att vårda sitt för tidigt födda barn samtidigt som de 
ska fokusera på livet utanför sjukhuset. Barnsjuksköterskan på en neonatalvårdavdelning måste ha 
förmågan att bemöta föräldrarna i den kris de befinner sig i, för att så småningom vägleda dem till att 
bli delaktiga i sitt barns vård. Målet för barnsjuksköterskan bör vara att göra vårdtiden för familjen så 
bra som möjligt. En förutsättning för att optimera vården är att barnsjuksköterskan har kunskap om 
hur föräldrar upplever vårdtiden. Ett verktyg för omvårdnadsarbetet är Swansons Theory of Caring som 
kan hjälpa barnsjuksköterskan att främja en god relation till föräldrarna.  

Syfte 

Beskriva föräldrars upplevelser av vårdtiden på en neonatalvårdsavdelning med sitt för tidigt födda 
barn. 

Metod 

Design 
Då syftet var att beskriva upplevda erfarenheter valdes en kvalitativ design (Henricson & Billhult, 2012). 
Data samlades in genom bloggtexter och analyserades sedan deduktivt (Elo & Kyngnäs, 2008) utifrån 
Swansons Theory of Caring (Swanson 1991; Swanson 1993). Kvalitativ design används för att undersöka 
personers upplevda erfarenheter av ett fenomen och har sitt ursprung i den holistiska traditionen. Data 
samlas in med hjälp av personers beskrivningar och används för att skapa en förståelse över upplevelsen 
(Henricson & Billhult, 2012). Författarna valde en kvalitativ design för att skapa en förståelse för hur 
föräldrar upplever vårdtiden på en neonatalvårdsavdelning 

Urval och datainsamling 
Som datainsamlingsmetod valde författarna att läsa bloggar som beskrev svenska föräldrars upplevelser 
av att vårda sitt för tidigt födda barn på en neonatalvårdsavdelning. Att använda internet/bloggar för att 
samla information har många fördelar. Det går att nå ett stort geografiskt område med många 
informanter samt en större öppenhet att få information om känsliga frågor (Skärsäter & Ali, 2012). 
Inklusionskriterierna för studien var att föräldrar hade ett barn som fötts före graviditetsvecka 37, att 
det var föräldrarna till detta barn som skrivit bloggen och att barnet vårdats på en svensk 
neonatalvårdsavdelning. Både förstagångsföräldrar och föräldrar till fler än ett barn valdes där både 
mammor och pappors upplevelser inkluderades. Under hösten 2016 utfördes en testsökning via 
sökmotorn Google för att försäkra att det fanns bloggar om föräldrars upplevelser av att vårdas på en 
neonatalvårdsavdelning. En utförlig sökning genomfördes under januari 2017 där 15 bloggar valdes och 
bloggtexter som svarade på studiens syfte sparades ner och skrevs ut för vidare analys. 15 bloggar valdes 
då det gav ett stort textmaterial och efter dessa 15 bloggar framkom inget nytt. Sökorden som användes 
var för tidigt född blogg, neonatal blogg, prematur blogg, prematurfödd blogg, föräldrar som bloggar om 
neonatalvård. Åldern på föräldrarna var mellan 22-34 år och blogginläggen var publicerade från 2007-
2016 med en spridning över hela Sverige. En del barn hade vårdats på Länssjukhus och andra på 
Universitetssjukhus. Vissa barn hade vårdats på både Länssjukhus och Universitetssjukhus. 
Graviditetsveckorna när barnen var födda varierade mellan vecka 23-33. Bloggar där barnet vårdades 
på en neonatalvårdsavdelning av andra orsaker än prematurfödsel exkluderades samt bloggar där 
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barnet inte vårdades i Sverige. Av etiska skäl exkluderades även bloggar som krävde lösenord och där 
föräldern drabbats av psykisk ohälsa eller sjukdom.  
 

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats (Elo & Kyngnäs, 2008) utifrån Swansons Theory of 
Caring (Swanson 1991; Swanson 1993) användes för att analysera bloggtexterna. Vid deduktiv ansats 
kan forskaren redan vid planeringsfasen välja en teori som sedan går som en röd tråd genom hela arbetet 
(Henricson & Billhult, 2012) och är användbar då forskaren vill testa en teori gentemot verkligheten 
(Elo & Kyngäs, 2008). Författarna började med att enskilt läsa de utskrivna bloggtexterna flera gånger 
för att fördjupa sig i innehållet. I nästa steg analyserades materialet gemensamt utifrån en av Swansons 
kategorier där text som svarade mot kategorin markerades. En kategoriseringsmall utifrån Swansons 
omvårdnadsteori utvecklades och data kodades i enlighet med de fem begreppen: Maintaining belief, 
Knowing, Being with, Doing for och Enabling, där syftet var att innehållet i meningarna skulle ha 
samma innebörd under respektive kategori (Elo & Kyngäs, 2008). Den markerade texten klipptes ut och 
klistrades in under respektive kategori i ett word-dokument. Under analysprocessen diskuterades 
materialet noggrant fram och tillbaka för att fördjupa sig i de olika kategoriernas innehåll, vissa 
meningar flyttades för att kategoriernas innehåll skulle överensstämma (Elo & Kyngäs, 2008). 
Swansons omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram och låg till grund för hur materialet 
kategoriserades i resultatet  utiftrån: Maintaining belief, Knowing, Being with, Doing for och Enabling 

Etiska överväganden 
Genom studiens gång har författarna tagit hänsyn till de fyra etiska grundprinciperna: göra gott, inte 
skada, autonomi och rättviseprinciperna. Göra gott innebär en skyldighet att förebygga eller minska 
skada samt främja det goda. Att inte skada belyser att till exempel inte göra intrång i människors 
integritet. Autonomi handlar om människans rätt till självbestämmande och rättviseprinciperna 
innebär att ingen ska särbehandlas och alla har rätt till samma bemötande (Polit & Beck, 2014). Att 
använda bloggar som datainsamlingsmetod valdes för att minimera möjliga besvär och obehag som 
skulle kunnat uppstå vid en intervju med föräldrar som vårdat sitt för tidigt födda barn på en 
neonatalvårdsavdelning. En annan orsak till valet av datainsamlingsmetod var att författarna ville nå ett 
stort geografiskt område.  
Riktlinjer kring att forska genom att använda internet som datainsamlingsmetod är i nuläget oklara vad 
gäller forskningsetiska aspekter. Bloggar och andra forum på internet är exempel på offentlig 
kommunikation. Internet är idag en självklar del av vår vardag och alltmer sker även datainsamling med 
olika metoder på internet  (Skärsäter & Ali, 2012). Forskare menar att vid offentlig kommunikation är 
personen i fråga medveten om att vem som helst kan läsa deras inlägg, bortsett från de forum som kräver 
lösenord. Denna typ av forskning är etiskt försvarbar så länge deltagarnas identitet skyddas. Inget 
informerat samtycke behövs då deltagarna är medvetna om att vem som helst kan läsa deras inlägg 
(Collin, 2005). En fördel med internet som datainsamlingsmetod är att människor kan vara mer öppna 
och ärliga i känsliga frågor eftersom informanten inte ser personen som annars skulle intervjuat dem. 
Eftersom informanten inte är medveten om sitt deltagande skulle ett etiskt dilemma kunna uppstå om 
informanten skulle vilja avbryta sitt deltagande (Skärsäter & Ali, 2012). Författarna till denna studie har 
upplevt att föräldrarna som har bloggat om sina upplevelser har tagit ställning till att dela med sig av  
sina erfarenheter.  
Författarna till denna studie har förförståelse inom detta område eftersom de har flera års 
yrkeserfarenhet av att arbeta med för tidigt födda barn samt möta familjer i kris. Utskrivet material har 
behandlats konfidentiellt. Eftersom deltagarna i studien inte kunde tillfrågas om samtycke har en etisk 
egengranskning gjorts av författarna tillsammans med examensarbetets handledare (bilaga 1).  

Resultat 

Föräldrarnas upplevelse av vårdtiden på en neonatalvårdsavdelning med sitt för tidigt födda barn har 
analyserats deduktivt utifrån Swansons Theory of Caring.  

Maintaining belief 
En bidragande faktor till att föräldrarna orkade ta sig igenom krisen/svårigheten var att få vara nära sitt 
barn. Att sitta hud mot hud med sitt barn upplevdes positivt för både barnet och föräldern vilket i sin 
tur främjade anknytningen. Alla föräldrar var övertygade om att det var en bra metod för barnets 
välbefinnande eftersom barnets vitala parametrar stabiliserades.  
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“Personalen dämpar belysningen, drar för skärmarna och låter oss bara vara en liten familj. Då läker 
jag mina sår. All min smärta i kroppen försvinner. Min puls går ner, mitt höga blodtryck sänks.” 
 
Föräldrarna beskrev att en viktig del inom vården av deras för tidigt födda barn var att få känna sig 
delaktiga i barnets omvårdnad, att så snart som möjligt efter barnets födelse få deltaga vid vardaglig 
skötsel och matning. För att som förälder våga deltaga i omvårdnaden krävdes uppmuntran och beröm 
av personalen.  
 
“Jag lyfte henne så sakta och försiktigt som jag kunde, sjuksköterskan berömde mig. Det låter kanske 
konstigt men jag behöver verkligen sådan uppmuntran för jag är så rädd att göra fel. Jag vågar 
knappt byta blöja eller vända på dem och då stärker det när man får höra att man har gjort rätt” 
 
För att samla energi till att klara av tillvaron med sitt för tidigt födda barn behövde föräldrarna komma 
ifrån sjukhusmiljön, exempelvis promenera eller åka hem. Föräldrarna upplevde att skuldkänslorna av 
att lämna barnet minskade när personalen uppmuntrade dem till det.  

Knowing  
Majoriteten av föräldrarna upplevde bra bemötande från personalen. Föräldrarna beskrev att 
personalen brann för sitt arbete och satt inne på mycket kunskap och hög kompetens. I de få situationer 
där föräldrarna beskrev att personal utförde sitt arbete så hårdhänt så att barnet grät och visade oro 
hade föräldrarna svårt att säga ifrån eftersom de var rädda att relationen till personalen kunde 
försämras. Barnsjuksköterskan såg hela familjen och gjorde det lilla extra för att alla i familjen skulle 
vara välmående. Föräldrarna uppskattade att få möjligheten att bo nära barnet, tillsammans med hela 
familjen vilket gjorde att vardagen förenklades. Många föräldrar beskrev svårigheter med att finnas till 
för både syskon och sitt för tidigt födda barn.  
 
“Om jag bara kunde klona mig, eller om det gick att utöka dygnets timmar, då skulle jag sitta med 
henne länge länge och sedan skulle jag hjälpa till med syskonen här hemma och umgås med min man, 
ja just det, pumpa var tredje timma också” 
 
Föräldrarna uttryckte att de oftast blev lyssnade på och kände en enorm lättnad när personalen förstod 
dem. Vissa föräldrar beskrev att de inte blev lyssnade på men uttryckte samtidigt vikten av att vara rak 
och tydlig mot barnsjuksköterskan. En förälder skrev att barnsjuksköterskan är ingen tankeläsare utan 
det är du som förälder som också måste tala om hur vården kan utformas kring familjens behov.  
 
Mödrarna beskrev en känsla av att bli snuvad på sin graviditet när barnet föddes för tidigt. De första 
graviditetsveckorna innebar för många mödrar illamående och trötthet. När det väl avtog och magen 
började växa mer och mer hände något som gjorde att barnet var tvunget att förlösas, vilket bidrog till 
att vissa mödrar kände skuld över att inte kunna skydda sitt barn i magen. 
Föräldrarnas oro minskade när barnet mådde så pass bra och kunde ligga kvar på mammans bröst en 
kort stund efter förlossningen och att pappan följde med personalen in till neonatalavdelningen så att 
föräldrarna visste vart barnet befann sig.  
 
Att lämna kvar sitt barn på sjukhuset för en kort vistelse hemma var påfrestande för föräldrarna. En 
konstig ensamhet upplevdes då föräldrarna åkte hem utan sitt barn. De hade svårt att slappna av och 
kände sig oroliga över att få ett samtal från sjukhuset eftersom barnets tillståndet snabbt kunde 
förändras.  
 
“Varje gång min telefon ringer på en udda tid eller om det står dolt nummer i rutan får jag ont i magen 
och hjärtat börjar banka hårt i bröstkorgen samtidigt som jag slutar andas för en stund. Varför ringer 
dem nu?” 
 

Being with 
Många av föräldrarna blev tryggare när de kände att personalen lyssnade på dem och agerade utifrån 
det när det gällde barnets vård. De hoppades att personalen förstod att de bara ville barnets bästa om 
det var något föräldrarna tyckte till om eller önskade ändra på. I de fall barnsjuksköterskan inte lyssnade 
kände föräldrarna sig oroliga och stressade. Ibland uttryckte föräldrarna att de hade känt att 
barnsjuksköterskan sa nej till föräldrarna i någon sorts uppfostrande syfte. Föräldrarna kunde ha en 
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känsla av vad som var rätt för barnet men barnsjuksköterskan ville inte alls ta föräldrarnas känsla på 
allvar.  
 
“ Du behöver inte nöja dig med att bli bortviftad. Det finns alltid gamla stötar som säger nej till 
föräldrar i nån sorts uppfostrande syfte, men det är deras problem, inte ditt. Tycka kan personalen 
göra på sin fritid”.  
 
Att barnsjuksköterskorna var lugna och trygga i sitt arbete minskade oron hos många föräldrar. Även 
om det var stressigt och barnet var svårt sjuk med mycket  larmande från den medicinsktekniska 
utrustningen behöll de sitt lugn vilket gjorde att föräldrarna kände sig tryggare.  
 
“Oro oro oro oro! Men så länge personalen inte är oroliga så kan man kanske vara lite lugn.. “ 
 
När det var dags för familjerna att flytta till deras  hemsjukhus var det många som gjorde det med 
blandade känslor. De flesta hade varit på sjukhuset länge och hade lärt känna personalen väl och de 
visste att personalen hade god kunskap om deras barn. En mamma beskrev att hon kände sig som en 
främling på den nya avdelningen. Att det tog tid innan hon litade på de nya barnsjuksköterskorna.  
Många uppgav att personalen på det gamla sjukhuset varit fantastiska och att de var hjältar som lyckades 
rädda så små barn och att det var annorlunda på hemsjukhuset, inte sämre, men annorlunda. De skulle 
lära känna nya människor och lära sig nya rutiner. De allra flesta upplevde att det var lugnare på 
hemsjukhusen. Mindre apparater som larmade och tjöt. Det var inte alltid personalen var kvar på 
salarna hela tiden som de varit på första sjukhuset, utan de gick emellan eller var strax utanför,  vilket 
kändes ovant för föräldrarna och i början rent obehagligt.  
 
“Den tydliga skillnaden på rutiner mellan sjukhusen var skrämmande de första dagarna, vi hade ju 
vant oss att allt skulle vara på ett visst vis, det kändes slarvigt att komma hit, men så var ju såklart 
inte fallet, det här är en svensk neonatalavdelning! Och jag är GLAD att vi fick komma hit, helt rätt 
människor på helt rätt plats”.  
 
Även om många upplevde det skrämmande att byta sjukhus tyckte de allra flesta att det var skönt att 
komma närmre hemmet. Närmre sitt egna boende och närmre till familj och vänner, vilket underlättade 
vardagen.  

Doing for 
Att skiljas från sitt barn vid födelsen beskrev föräldrarna som en märklig upplevelse. Föräldrarna fick 
hälsa på sitt barn istället för att ha barnet hos sig och vissa föräldrar vågade knappt vara inne hos sitt 
barn första tiden. Föräldrarna i vissa utav bloggarna beskrev olika svårigheter och hinder  i 
omvårdnaden av deras för tidigt födda barn. De uttryckte en sorg över att inte kunna vagga och trösta 
sitt barn som de hade föreställt sig. Föräldrarna fick istället vägledning genom personalen hur de genom 
andra metoder kunde trösta sitt barn, som att till exempel lägga en hand över ryggen på barnet eller att 
med sin röst försöka lugna barnet. När föräldrarna genom personalens vägledning  lyckades trösta 
barnet fylldes de av en enorm tillfredsställelse och med tiden upplevde föräldrarna att de lärde sig läsa 
barnets signaler. 
 
“När hon var stressad så viftade hon med händerna i luften och då fick vi hålla kring hennes armar 
och föra dem mot öronen så hon kände sig trygg igen” 
     
Då vården av det för tidigt födda barnet inte alls stämde överens med de förväntningar föräldrarna hade 
på första tiden med sitt nyfödda barn beskrev många föräldrar vikten av kvalificerad personal. 
Föräldrarna förlitade sig på att personalen utformade vården utefter barnets bästa. Föräldrarna var 
mycket tacksamma över vården kring barnet och upplevde en trygghet när personalen var varsam och 
van vid omvårdnaden av barnet.  
 
“Tänkte när jag flög ner med bebben att här sitter fem vuxna människor mitt i natten och kör oss i ett 
privat flygplan följt av ambulans med blåljustransport bara för att vårt barn ska få bästa möjliga 
vård. Det är så himla fint” 
 
En svårighet i vården är kontinuitet av personalen. Föräldrarna beskrev att det var svårt att komma ihåg 
vad de hade berättat och för vem, eftersom de träffade så mycket omvårdnadspersonal. Vidare beskrev 
föräldrarna att fördelen när kontinuiteten brister är att det kommer nya infallsvinklar, nackdelen blir 
sämre uppföljning.  
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“Ny vecka. Nya doktorer. Igen...” 
 
Vid akuta situationer som uppstod under vårdtiden eller vid barnets födelse då föräldrarna stod bredvid 
och såg vad omvårdnadspersonal gjorde med barnet var en stark upplevelse. Föräldrarna beskrev att 
trots att det var en fruktansvärd situation var de i efterhand glada att de varit närvarande  eftersom de 
såg att läkare och övrig omvårdnadspersonal gjorde allt för att barnet skulle klara sig.  
 

Enabling 
Föräldrarna fann stöd i omvårdnadspersonalen och uttryckte att det fanns en vilja hos personalen att 
alltid finnas till hands och erbjuda hjälp och stöd. Flera föräldrar beskrev att det fanns en bra 
kommunikation och dialog som gjorde det möjligt, vilket resulterade i att de fann tillräckligt med stöd i 
personalen. Föräldrarna upplevde det positivt att de fick erbjudande om att träffa kurator eller psykolog.  
 
Vissa föräldrar uttryckte att det fanns en rädsla över att aldrig få komma hem med sitt barn och att det 
var svårt att blicka framåt. Något som underlättade dessa känslor för föräldrarna var att börja förbereda 
barnets rum hemma. Det gav föräldrarna hopp och gjorde att hemmet inte upplevdes lika tomt de gånger 
föräldrarna lämnade sjukhuset för att åka hem över natten.  
 
En vändpunkt i barnets vårdtid upplevdes av föräldrarna när barnets tilläts bo tillsammans med dem 
istället för på en vårdsal. Föräldrarna uttryckte dels att en annan oro gav sig tillkänna då de inte längre 
kunde förlita sig till att personalen fanns nära hela tiden, men alla föräldrar beskrev att de äntligen fick 
känna sig som föräldrar på riktigt.  
 
“De känns ännu mer som våra äntligen” 
 
Samtidigt som föräldrarna beskrev en upplevelse av välbefinnande när barnet äntligen fick vårdas 
tillsammans med dem var det vissa föräldrar som kände sig stressade över att bli utskrivna innan de 
själva var mogna för att lämna sjukhuset.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ studie med deduktiv analys utifrån Swansons Theory of Caring valdes som design. Denna 
metod valdes då  studiens syfte var att utifrån bloggtexter beskriva föräldrars upplevelser av att vårda 
sitt för tidigt födda barn på en neonatalvårdavdelning. Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig 
forskningsmetod då den är väl beprövad inom omvårdnadsforskning. Analysmetoden som Elo & Kyngäs 
(2008) beskriver kan användas till att klargöra ett fenomen och kan därför vara en bra metod för att 
beskriva föräldrars upplevelser. Enligt Wallengren och Henricson (2012), kan en god vetenskaplig 
kvalitet förklaras genom begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet, vilket 
kommer att användas i denna studies metoddiskussion. Trovärdighet innebär att insamlad data är 
korrekt och att resultatet är tillförlitligt (Wallengren & Henricson, 2012). I denna studie valdes 
föräldrars egna berättelser i form av bloggar i syfte att få så ärliga svar som möjligt utan att behöva 
utsätta föräldrarna för det obehag som skulle kunna uppstå vid en intervju. Något som stärker 
trovärdigheten när bloggar används som datainsamlingsmetod är att föräldrarnas upplevda 
erfarenheter inte påverkas av förutbestämda intervjufrågor utan baseras helt på föräldrarnas egna 
tankar. Att författarna inte har någon relation till föräldrarna kan leda till mer ärliga svar vilket också 
stärker trovärdigheten. Trovärdigheten kan påverkas negativt då författarna inte har medverkat när 
föräldrarna har beskrivit sina upplevelser eftersom möjligheten inte fanns att se kroppsspråk eller att 
ställa följdfrågor. Citat har använts för att stärka resultatets trovärdighet så att läsaren själv kan läsa 
delar ur bloggtexterna.  
 
Bekräftelsebarhet beskriver att det funnits en objektivitet genom hela processen samt att urval och 
datainsamling är väl beskrivet (Polit & Beck, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). Författarna har 
förkunskap och egna erfarenheter av att möta dessa familjer vilket har betydelse för hur bloggtexterna 
har tolkats, därför har författarna beskrivit sina förkunskaper i metoden. Författarnas erfarenheter av 
att möta familjer i kris kan stärka bekräftelsebarheten då det finns en förståelse i vad föräldrarna 
beskriver i bloggtexterna. För att ytterligare öka bekräftelsebarheten i denna studie har urval av 
informanter och  datainsamling beskrivits väl. När datainsamlingen utfördes valdes femton bloggar ut 
som svarade på studiens syfte. Bloggarna var innehållsrika och visade på liknande upplevelser hos 
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föräldrarna därav valde författarna att inte utöka med fler sökningar. En svårighet för författarna har 
varit det omfattande material bloggtexterna resulterade i, vilket kan minska bekräftelsebarheten. 
Textmaterialet vid en kvalitativ innehållsanalys bör vara tillräckligt omfattande för att svara på studiens 
syfte, men också begränsas för att forskaren ska ha möjlighet att överblicka materialet (Elo & Kyngäs, 
2008).  
 
För att stärka studiens pålitlighet är det av stor vikt att reflektera över förförståelsen (Henricson, 2012). 
Författarna har stor erfarenhet av att möta dessa familjer vilket kan ha gjort att författarnas värderingar 
har präglat arbetet. För att stärka studiens pålitlighet har inga upplevelser utifrån bloggtexterna 
uteslutits, både positiva och negativa upplevelser har redovisats i resultatet. Författarna har granskat 
textmaterialet enskilt och tillsammans, samt fört en kontinuerlig diskussion gällande materialet för att 
skapa ett så pålitligt resultat som möjligt. När det finns erfarenhet av  ämnet hos författarna av en studie 
är det en styrka att vara två för att kunna föra en diskussion kring förförståelsen. Studien har granskats 
och diskuterats tillsammans med en handledare via mail och personliga möten, där handledaren har 
kunnat vägleda författarna utifrån sitt perspektiv.  
 
Överförbarhet beskriver om resultatet går att överföra till andra grupper eller situationer (Wallengren 
& Henricson, 2012). Att överföra resultatet till andra grupper än till föräldrar med för tidigt födda barn 
är svårt, men samtidigt anser författarna att de upplevelser föräldrarna beskriver skulle kunna spegla 
föräldrar till andra svårt sjuka barn. Författarna har strävat efter en noggrann beskrivning av urval, 
datainsamling och analys för att resultatet ska vara överförbart (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Ett etiskt dilemma har varit att informanterna inte har haft möjlighet till informerat samtycke. 
Informerat samtycke innebär att skydda deltagarnas frihet och självbestämmande samt att deltagandet 
i studien ska vara frivilligt. Det innebär att under studiens gång ska informanten ha möjlighet att avbryta 
sitt deltagande när som helst (Kjellström, 2012). En etisk egengranskning har gjorts för att skydda 
deltagarna i studien (bilaga 1). Enligt Skarsäter och Ali (2012), kan tillvägagångssättet i denna 
magisteruppsats styrkas genom att informanterna är medvetna om att deras bloggtexter kan läsas av 
vem som helst. Ägaren har möjlighet att lösenordsskydda tillgången till bloggen och texten skulle då inte 
längre vara offentlig (Salzmann-Eriksson & Eriksson, 2015). Författarna till denna uppsats har endast 
använt bloggar utan lösenordsskydd för att eftersträva de etiska principerna. Författarna har även valt 
att inte numrera bloggarnas citat för att minska risken för att avslöja bloggcitatens härkomst. Citaten är 
tagna ifrån åtta av bloggarna.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att delaktighet i barnets omvårdnad var viktigt för föräldrarna. Att få vara nära sitt 
barn hjälpte föräldrarna att ta sig igenom krisen. En bra relation mellan föräldrar och 
barnsjuksköterskan visade sig vara viktig för att öka tryggheten för föräldrarna. Kontinuitet av personal 
var viktigt men var något som inte alltid kunde uppfyllas. När ett barn föds för tidigt är det vanligt att 
familjen förflyttas mellan olika sjukhus, vilket föräldrarna beskrev med blandade känslor.  

Delaktighet 
Studiens resultat visar att föräldrar ska involveras så tidigt som möjligt efter förlossningen och bli 
delaktiga i sitt barns omvårdnad. Det för att de snabbare ska känna sig som föräldrar samt att delaktighet 
i sitt barns omvårdnad minskar föräldrarnas  stress och oro, vilket även bekräftas av Roden (2005). En 
förutsättning för att göra föräldrarna delaktiga i sitt barns omvårdnad är att de får hjälp och stöd av 
personalen på ett sätt som de förstår (Griffin, 2006). I en annan annan studie gjord av Wigert, Berg och 
Hellström (2010), beskrev föräldrarna att deras föräldraroll stärktes av att få lära sig omvårdnaden och 
gjorde dem motiverade till att vara på avdelningen hos sitt barn. Det hade en stor betydelse att 
barnsjuksköterskan visade sitt stöd samt uppmuntrade föräldrarna när de gjorde något för barnet. 
Barnsjuksköterskan måste ha förmågan att kunna lämna över en del av omvårdnadsansvaret till 
föräldrarna då det är positivt för delaktigheten (Costello & Chapman, 1998; Lindeberg, Axelsson & 
Öhrling, 2008). Resultatet belyser att möjligheten till att få känna närhet till sitt barn främjar 
delaktigheten, vilket föräldrarna kände när de satt hud mot med sitt barn. Personalen ökade 
välbefinnandet ytterligare för föräldern och barnet genom att dämpa belysningen, dra för skärmarna 
och lät dem känna sig som en liten familj. Föräldrarna i studien var övertygade om att deras barn mådde 
bra då de satt hud mot hud eftersom barnets vitala parametrar blev stabila, vilket även bekräftas i 
studien av Cong, Cusson, Walsh, Hussain, Ludington-Hoe och Zhang (2012). För att underlätta 
delaktigheten i barnets vård har föräldrarna rätt att vara på avdelningen dygnet runt hos sitt barn vilket 
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också poängteras i NOBAB:s standard (NOBAB, 2012). Föräldrarna i studien påpekade vikten av ett bra 
förtroende mellan barnsjuksköterskan och föräldrarna vilket underlättade delaktigheten samt att 
barnsjuksköterskan upplevdes kunnig kring barnets vård vilket styrks av en studie skriven av 
Kristensson-Hallström, (1999). I en annan studie av Harbaugh, Tomlinson och Kirschbaum, (2004) 
ansåg föräldrarna att en bra relation mellan barnsjuksköterskan och föräldrarna gynnade delaktigheten 
lika mycket som personalens uppmuntran. Swansons Theory of Caring och begreppet maintaining 
belief är grunden för all omvårdnad och kan hjälpa barnsjuksköterskan att upprätthålla föräldrarnas tro 
på sina förmågor och resurser i att vårda sitt för tidigt födda barn. Maintaining belief innebär också att 
barnsjuksköterskan tror på familjen och deras förmåga att genomgå jobbiga händelser. Genom att 
barnsjuksköterskan finns för familjen i svåra situationer inger det hopp (Swanson 1991; Swanson 1993).  

Relationen mellan barnsjuksköterskan och föräldrar  

Att en god relation mellan barnsjuksköterskan och föräldrarna är av stor vikt är något som genomsyrar 
hela studiens resultat. Konsensusbegreppet vårdande innebär alla de handlingar som 
barnsjuksköterskan gör för föräldrarna och barnet och kan innebära samtal, möten och att bara finnas 
där för föräldrarna när de vårdar sitt för tidigt födda barn (Söderlund, 2015). Som Söderlund (2015) 
skriver om att vårdande för barnsjuksköterskan kan innebära att bara finnas där var något som 
föräldrarna i studien upplevde som viktigt om de poängterade hur viktigt det var när barnsjuksköterskan 
gjorde det lilla extra för att familjen skulle få det så bra som möjligt under vårdtiden. Ett av 
barnsjuksköterskans ansvarsområden är att bemöta föräldrar med empati och respekt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008) vilket barnsjuksköterskan uppnådde då familjerna upplevde att 
personalen såg hela familjen och arbetade för deras bästa. Barnsjuksköterskans förmåga att bemöta 
familjerna är något som också beskrivs i Swansons omvårdnadsbegrepp knowing som belyser 
barnsjuksköterskans strävan av att förstå och visa intresse för familjens situation och vad familjen anser 
är viktigt för att uppnå en fungerande vardag (Swanson 1991; Swanson 1993). Föräldrarnas 
uppskattning av att barnsjuksköterskan visar intresse för dem och att de finns tillgängliga för barn och 
föräldrar  kan styrkas med en studie av Heinemann, Hellström-Westas och Hedberg-Nyqvist (2013). 
Samma studie belyser även vikten av en god kommunikation och hur en god kommunikation står till 
grund för relationen mellan barnsjuksköterskan och föräldrarna (Heinemann, Hellström-Westas & 
Hedberg-Nyqvist, 2013). Kommunikationens betydelse beskrevs av föräldrarna i studien och 
föräldrarna beskrev även vilket stresspåslag en dålig kommunikation innebar för dem. Att inte bli 
lyssnad på av barnsjuksköterskan upplevdes mycket påfrestande. Det finns ett starkt önskemål från 
föräldrar som vårdar sitt barn på sjukhus om en tydlig och rak kommunikation med vårdpersonal (Ygge, 
2004) och om det efterlevs av barnsjuksköterskan och hon är närvarande i kommunikationen med 
föräldrarna kan det bidra till ett minskat lidande och kommunikationen blir då vårdande för föräldrarna 
(Fredriksson, 2012). Författarna till denna studie har erfarenheter av att arbeta på en 
neonatalvårdsavdelning och vet att en viktig uppgift är att via kommunikation förmedla vikten av 
föräldrarnas närvaro för barnets välbefinnande.  En utmaning när barnsjuksköterskan möter föräldrar 
på en neonatalvårdsavdelning är att det är barnsjuksköterskan som vid barnets födelse har mer kunskap 
än föräldrarna om barnets tillstånd (Hurst, 2001). Eftersom kommunikationen ligger till grund för 
huruvida föräldrarna ges möjlighet till delaktighet, samt hur relationen mellan barnsjuksköterska och 
föräldrarna kommer bli belyser en studie av Bry, Hentz, Karlsson, Kyllonen, Lundqvist och Wigert 
(2016) vikten av att barnsjuksköterskor på neonatalvårdsavdelningar fått utbildning i bemötande och 
kommunikation. Då ett av barnsjuksköterskans ansvarsområden är att kunna bemöta föräldrar till barn 
på sjukhus med empati och respekt bör alla barnsjuksköterskor som arbetar på en 
neonatalvårdsavdelning ha god kunskap kring kommunikationens betydelse  eftersom 
barnsjuksköterskan på en neonatalvårdsavdelning möter föräldrar i kris dagligen. 

Kontinuitet 

Studiens resultat visar att föräldrar upplever att kontinuiteten är en viktig aspekt för att de ska känna 
sig trygga, men att det inte alltid går att uppfylla. Schenk och Kelly (2010) betonar vikten av tillitsfulla 
relationer vilket är av stor vikt för att de ska få god information om sitt barn och känna sig trygga. I 
resultatet uppkommer det att vid brister i kontinuiteten känner  många föräldrar att de har svårt att 
komma ihåg vad de har berättat om och för vem. Föräldrarna i studien litade på att barnsjuksköterskan 
tog hand om deras barn och beskrev vilken trygghet de upplevde när det var barnsjuksköterskor som de 
kände igen och som tidigare vårdat deras barn. Vidare visar resultatet att en del föräldrar upplever att 
det kan finnas vissa fördelar då kontinuiteten brister vilket är att det kan tillkomma nya infallsvinklar 
men en nackdel är att det blir sämre uppföljning. I en studie av Wigert, Berg och Hellström (2010) 
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framkommer vikten av att föräldrarna har en kontakt-barnsjuksköterska som de kan vända sig till. 
Kontakt-barnsjuksköterskan och föräldrarna kan tillsammans diskutera och lägga upp planer för 
barnets omvårdnad och som de övriga i teamet sedan förhåller sig till. Varje barn har rätt till kontinuitet 
i vården vilket framhävs enligt NOBABS:s standard, där står det att “Vård- och behandlingsteamet skall 
vara organiserat så att det tillförsäkrar varje barn kontinuitet i vården” (NOBAB, 2012). Swansons 
Theory of Caring och begreppet doing for hjälper barnsjuksköterskan att möjliggöra det föräldrarna inte 
själva kan göra för sitt barn och innebär hjälpande handlingar som ökar familjens välbefinnande och 
där kontinuitet kan ses som en betydelsefull del i omvårdnaden (Swanson 1991; Swanson 1993). 
Författarna till denna studie har egna erfarenheter av att arbeta på en neonatalvårdavdelning och vet 
hur viktigt det är för föräldrarna och barnet med en bra kontinuitet. Dock vill författarna poängtera att 
vissa familjer kan ha vårdtider upp till ett år vilket kan vara mödosamt för barnsjuksköterskan. Det bör 
då finnas möjlighet att vårda andra patienter under en period vilket styrks i en studie av Hilliard och 
O´Neill (2010). Huvudmålet är dock att barnsjuksköterskan arbetar för en god kontinuitet. Viktigt är 
också att samverka mellan olika aktörer i vårdkedjan för att familjen ska vårdas på bästa tänkbara sätt 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2008), och teamet ska ha ett öppet förhållningssätt och arbeta mot 
gemensamma mål tillsammans med föräldrarna samt att kontinuitet eftersträvas (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2013). 

Att byta sjukhus  
I studiens resultat framkom det att många av föräldrarna fått genomgå ett byte av sjukhus under barnets 
vårdtid och att föräldrarna beskrev det med blandade känslor. Sveriges neonatalvård eftersträvar 
centralisering av vården av svårt sjuka barn och extremt för tidigt födda barn. Denna centralisering har  
inneburit en ökad överlevnad hos för tidigt födda barn (Socialstyrelsen, 2013). Att centralisera vården 
leder till att barn och föräldrar måste transporteras mellan olika sjukhus. Många föräldrar beskrev att 
de hade lärt känna personalen på det sjukhuset barnet vårdats en längre tid på och att personalen också 
lärt känna deras barn och dem själva. Dessa känslor gjorde att ett byte av sjukhus upplevdes 
skrämmande till en början. Hughes (2006) instämmer med känslorna föräldrarna upplevde och 
beskriver i sin studie att föräldrar uppskattar att få en trygg relation till några inom hälso- och 
sjukvården som känner till föräldrarnas och barnets historia. Samverkan i team är en utav 
barnsjuksköterskans kärnkompetenser och ses som det viktigaste för att en personcentrerad- och 
patientsäker vård ska kunna uppnås (Örtenstrand, 2015). Eftersom Sveriges neonatalvård, och även 
annan barnsjukvård, eftersträvar en centralisering av vården ställer det ytterligare krav på oss 
barnsjuksköterskor att se oss själva som en del i ett större team som även innefattar samverkan med 
andra sjukhus för att optimera vården för barn och föräldrar. Av erfarenhet anser författarna till denna 
studie att för att kunna bemöta föräldrar som fått byta sjukhus är det ett måste att en utförlig rapport 
om barnets vårdtid och föräldrarnas önskemål ges från vårdpersonalen som vårdat barnet och 
föräldrarna innan bytet av sjukhus sker. En studie av Rowe och Jones (2008) belyser vikten av planering 
av en överflyttning mellan sjukhus. När förflyttningen sker utan förberedelse innebär det traumatisk 
upplevelse för föräldrarna och det blir en stor utmaning för mottagande enhet att bemöta föräldrarna 
och barnet (Rowe & Jones, 2008). Genom att ge en utförlig rapport om vårdtiden visar 
barnsjuksköterskan att familjens upplevelser och erfarenheter är av betydelse, vilket är vad Swansons 
begrepp being with innebär, och visar på barnsjuksköterskans förmåga att vara känslomässigt 
närvarande för föräldrarna (Swanson 1991; Swanson, 1993). Trots att föräldrarna upplevde flytten 
mellan sjukhus som påfrestande beskrev också föräldrarna det de upplevde positivt med att byta 
sjukhus. Många föräldrar kom närmre hemmet och sina närstående vilket bidrog till att vardagen 
fungerade bättre. Konsensusbegreppet miljö belyser hur betydelsefulla människorna i familjens  
omgivning är och är en del i familjens väg mot att uppnå hälsa (Ylikangas, 2012). 
 

Slutsatser 

Resultatet visar att en bidragande faktor till att föräldrarna tog sig igenom krisen var att de fick vara 
nära sitt barn, detta genom att få vara delaktiga i barnets omvårdnad. Delaktigheten möjliggjordes 
genom uppmuntran från barnsjuksköterskan. De allra flesta föräldrarna upplevde ett bra bemötande 
under vårdtiden. Barnsjuksköterskan såg hela familjen och majoriteten av föräldrarna kände att deras 
åsikter respekterades, dock beskrev några av familjerna en oro över att relationen till 
barnsjuksköterskan kunde försämras om de uttryckte åsikter om barnsjuksköterskans arbetssätt. Lugna 
och trygga barnsjuksköterskor minskade stress och oro hos föräldrarna. Många familjer var tvungna att 
byta sjukhus under vårdtiden vilket upplevdes skrämmande men betydde också en lättnad över att 
komma närmare sitt hem. Kontinuiteten var betydelsefull för att uppnå trygghet hos föräldrarna och 
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bör eftersträvas i den mån det går. Eftersom föräldrarna uttryckte att de kände sig mer som föräldrar 
när barnet bodde och vårdades tillsammans med dem bör detta vara ett av barnsjuksköterskans mål i 
sitt arbete på en neonatalvårdsavdelning.  

Kliniska implikationer 

Målet med denna studie var att få en djupare insyn i hur föräldrar beskriver upplevelsen av vårdtiden 
på en neonatalvårdsavdelning. Denna kunskap kommer förhoppningsvis leda till att barnsjuksköterskan 
kan bemöta föräldrarna tillfredsställande som i sin tur ger trygga föräldrar. Ett sätt att främja 
kontinuitet är att utse en patientansvarig barnsjuksköterska till alla barn vilket bidra till att familjen har 
en ständig återkoppling till samma barnsjuksköterska under hela vårdtiden som kan förmedla familjens 
önskemål till övriga teamet. När familjen byter sjukhus kan barnsjuksköterskan underlätta transitionen 
genom en noggrann förberedelse, vilket bör innebära kontinuerlig kontakt med vårdande sjukhus och 
eventuellt samtal med föräldrarna. Eftersom det går att rädda barn allt tidigare leder det till svårt sjuka 
barn med långa vårdtider. Det ställer stora krav på vårdpersonal inom barnsjukvård som dagligen möter 
dessa familjer och fortlöpande forskning om hur föräldrar till dessa nya överlevare upplever vårtiden 
behövs. Denna studie har fokuserat på för tidigt födda barn men på en neonatalvårdsavdelning vårdas 
även fullgångna svårt sjuka barn. Dessa föräldrar upplever förmodligen vårdtiden på ett annat sätt vilket 
hade varit ett intressant ämne att forska vidare på.  
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