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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Tio procent av alla nyfödda är i behov av neonatalvård, vilket ofta innebär en känslosam 
tid för familjen med en hemlängtan. Neonatal hemsjukvård möjliggör tidigare hemgång och erbjuds 
många familjer, dock erbjuds få familjer som inte pratar svenska eller engelska denna möjlighet. Syfte: 
Att beskriva barnsjuksköterskans erfarenheter av neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller 
engelsktalande familjer. Metod: Kvalitativ design med induktiv ansats. Narrativa intervjuer som 
datainsamling. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Kommunikationen kan 
vara utmanande när barnsjuksköterskan möter icke svensk- eller engelsktalande familjer. Tolk är då till 
stor hjälp men kan samtidigt medföra en risk för missförstånd. När tolk saknas används alternativ 
kommunikation som exempelvis kroppsspråk eller bilder. Inför neonatal hemsjukvård behöver 
föräldrarna förberedas noggrant. Barnsjuksköterskorna kan behöva hjälpa familjerna att skapa 
praktiska förutsättningar för att möjliggöra neonatal hemsjukvård. Barnsjuksköterskorna behöver vara 
medvetna om kulturella variationer, se varje familjs individuella behov och lita på föräldrarnas förmåga 
att vårda sitt barn. Neonatal hemsjukvård verkar påverka föräldrarna positivt och barnets vårdtider 
kortas. Barnsjuksköterskan upplever det som en stimulerande arbetsform. Slutsats: Det fungerar bra 
att inkludera icke svensk- eller engelsktalande familjer i neonatal hemsjukvård. Positivt vore om fler 
neonatalvårdsavdelningar skulle erbjuda denna möjlighet för att bidra till en mer jämlik vård.  
 
Nyckelord: Familjecentrerad, Föräldrar, Kommunikation, Neonatalvård, Språkförbistring 
 



 

Summary 
 
Background: Ten percent of all newborns need neonatal care, which means an emotional time and 
homesickness for the family. Neonatal home care enables early discharge, but few families who don´t 
speak Swedish or English are offered this opportunity. Purpose: To describe pediatric nurse's 
experience of neonatal home care for non Swedish- or English-speaking families. Method: A qualitative 
design with an inductive approach was used where narrative interviews was performed. Data were 
analysed using qualitative content analysis. Result: Communication is challenging when child nurse´s 
meet non Swedish- or English-speaking families. Interpreting is necessary, but at the same time it may 
lead to misunderstandings. Without an interpreter, alternative communications such as body language 
or images are used. Parents need to be prepared before neonatal home care. Child nurses may need to 
help families create practical conditions for enabling neonatal home care. Child nurses need to be aware 
of cultural variations, see each family's needs and trust the parents' ability to care for their children. 
Neonatal home care seems to affect the parents positively and shortens the children's care times. 
Pediatric nurses experience it as a stimulating form of work. Conclusion: It works to include non 
Swedish- or English-speaking families in neonatal home care. It would be positive if more neonatal care 
units could offer this opportunity in order to contribute to a more equal care. 
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Inledning 

En tiondel av alla barn som föds i Sverige behöver neonatalvård. Vårdtiderna är ofta långa 
(Socialstyrelsen, 2013) och kan innebära påfrestningar för familjerna (Sandén Eriksson & Pehrsson, 
2005). De barn med längst vårdtider är prematurfödda barn (Socialstyrelsen, 2013). En riskgrupp för 
att föda prematurt är asylsökande mammor (Socialstyrelsen, 2016). För att korta vårdtider och öka 
familjernas välmående erbjuder många neonatalvårdsavdelningar neonatal hemsjukvård 
(Hammarstrand, Jönsson & Hallström, 2008). Dock erbjuds hemsjukvård i lägre utsträckning till 
familjer som inte pratar samma språk som vårdpersonalen (Levas, Cowden & Dowd, 2011). 
 

Bakgrund 

Neonatalvård  
I Sverige föds drygt 100 000 barn varje år. De flesta föds friska och i fullgången tid (> 37 
gestationsveckor) men cirka tio procent av de nyfödda barnen kräver neonatalvård (Socialstyrelsen, 
2013). Till följd av en förbättrad perinatal- och neonatalvård (Papageorgiou & Pelausa, 2014) har 
andelen nyfödda barn som avlidit minskat drastiskt med ca 80 procent sedan 70-talet (Socialstyrelsen, 
2018a).  Vanliga orsaker till neonatalvård är prematur födsel, respiratoriska störningar, 
hyperbilirubinemi, infektioner samt fosterskador. Ungefär 30 procent av de barn som vårdas neonatalt 
är prematurfödda (<37 gestationsveckor) (Socialstyrelsen, 2013). För det nyfödda barnet som är i ett 
livshotande tillstånd betyder neonatalvård en oväntad separation från modern. Barnet utsätts under 
vårdtiden för upprepade smärtsamma och påfrestande procedurer för att stabiliseras och så småningom 
kunna skrivas ut till hemmet (Namnabati, Zamanzadeh, Valizadeh, Tazakori & Nyqvist, 2017).  
 
 

Att vara förälder till ett barn på neonatalavdelning 
Den neonatala vårdtiden innebär en stress för både mamman och barnet (Namnabati et al. 2017). 
Vårdtiden kan vara lång och sträcka sig över flera månader (Socialstyrelsen, 2013). Dock skiljer sig 
antalet vårddagar mellan olika sjukhus, vilket bland annat beror på vilka kriterier de har för utskrivning 
(Altman, Vanpée, Cnattingius & Norman, 2009). Föräldrar beskriver en känslomässig berg- och dalbana 
under vårdtiden. Glädje och positiva känslor beskrivs som svåra att känna till en början, då känslor som 
sorg, ilska, rädsla och ångest dominerar. Positiva känslor växer oftast fram när barnets tillstånd 
stabiliserats (Sandén Eriksson & Pehrsson, 2005). När barnen börjar må bättre och föräldrarna blir mer 
självständiga i omvårdnaden av sitt barn är det vanligt att föräldrarna tröttnar på att vara på sjukhuset 
och längtar efter familjelivet i hemmet (Hall, Kronborg, Aagaard, & Støre-Brinchmann, 2013). Många 
känner stress över att inte kunna vara hemma hos syskonen till det nyfödda barnet men känner 
samtidigt skuldkänslor när de väljer att vara hemma hos syskonen och inte på 
neonatalvårdsavdelningen (Fegran & Helseth, 2009).  
 

Att vårdas på neonatalvårdsavdelning utan att kunna språket 
Bland de kvinnor som födde barn i Sverige år 2016, var knappt 5 000 kvinnor asylsökande, vilket är en 
ökning sedan tidigare år (Socialstyrelsen, 2018b). Barn som föds i Sverige av asylsökande kvinnor har 
en ökad risk att behöva vårdas på neonatalvårdsavdelning (Socialstyrelsen, 2016). Föräldrar som inte 
pratar samma språk som vårdpersonalen upplever att krisen och de känslor som uppkommer då de får 
ett barn som behöver neonatalvård förstärks på grund av kommunikationssvårigheter (Ardal, Sulman 
& Fuller-Thomson, 2011). Många i denna föräldragrupp upplever då de vårdas på en neonatalvårds-
avdelning ångest över känslan av att inte få tillräcklig information och att inte förstå den information 
som ges (Abbe, Simon, Angiolillo, Ruccione & Kodish, 2006). Majoriteten av familjer med språkliga 
begränsningar som skrivs ut från neonatalvårsavdelningen direkt till hemmet upplever stor oro och en 
osäkerhet på barnets utveckling och medicinska tillstånd när de kommer hem och vet inte vart de ska 
vända sig när de är oroliga över barnet (Miquel-Verges, Donohue & Boss, 2011).  
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Neonatal hemsjukvård   
I slutet av den neonatala vårdtiden erbjuds många familjer neonatal hemsjukvård, vilket innebär att 
vårda sitt barn i hemmet. Neonatal hemsjukvård kan korta vårdtiden med cirka 15 procent (Altman et 
al. 2009), vilket medför att vårdkostnaderna sänks (Hammarstrand et al. 2008). Neonatal hemsjukvård 
har visat sig vara en säker vårdform (Lundberg, Lundgren, Örtenstrand, Edstedt & Saman, 2016) och 
ett alternativ som föräldrar upplever som en tryggare övergång inför hemskrivning, då de får stöd från 
neonatalvårdsavdelningen första tiden i hemmet. När stödet från sjukvården successivt avvecklas ges 
familjen möjlighet att tidigare leva ett vanligt familjeliv i hemmiljön (Dellenmark-Blom & Wigert, 2013). 
Att gå från en neonatalvårdsavdelning till neonatal hemsjukvård ses av föräldrar som en viktig övergång 
för att så småningom helt skrivas ut till hemmet. Föräldrar har beskrivit det som en trygghet att 
fortfarande vara inskrivna på avdelningen och kunna kontakta personal när som helst på dygnet om de 
har frågor (Dellenmark-Blom & Wigert, 2013). De har även beskrivit att det är när de går över till 
neonatal hemsjukvård som föräldraskapet känns på riktigt (Hammarstrand et al. 2008). Målet för 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (Svensk 
författningssamling (SFS), 1982:763). I Sverige har alla barn samma rättigheter och ska skyddas mot 
alla former av diskriminering oavsett barnets eller föräldrarnas ursprung, språk och religion. Det är 
barnets rätt och vårdpersonalens skyldighet att ge den vård som är för barnets bästa (Regeringskansliet, 
2014) och barn ska endast vårdas på sjukhus när den omvårdnad de kräver inte kan ges i hemmet 
(NOBAB, 2017). Dock erbjuds neonatal hemsjukvård i lägre utsträckning till barn vars föräldrar inte 
talar samma språk som vårdgivaren (Levas et al. 2011). 
 

Barnsjuksköterskans roll inom neonatal omvårdnad  
Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad och kan vidare beskrivas utifrån fyra 
konsensusbegrepp: människa, miljö, hälsa samt vårdande (Bergbom, 2015). Neonatal omvårdnad är en 
avancerad vårdform som kan vara svår att utföra för en novis sjuksköterska som saknar erfarenheter 
och därför behöver regler som vägledning. En erfaren barnsjuksköterska har utvecklat förmågorna att 
se en helhet och prioritera samt en trygghet i att fatta snabba beslut (Benner, 2011). För 
barnsjuksköterskan på neonatalvårdsavdelningen kan arbetet innebära att utföra nödvändiga åtgärder 
för att rädda ett nyfött barns liv. Teknisk utrustning och professionell omvårdnad ska ersätta miljön i 
livmodern (Namnabati et. al (2017). Konsensusbegreppet människa innebär de som är i behov av vård 
och vårdande (Bergbom, 2015). Som barnsjuksköterska på en neonatalvårdsavdelning innebär det både 
att vårda ett barn men samtidigt att se till föräldrarnas välbefinnande (Hall, Kronborg, Aagaard & 
Ammentorp, 2010). Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjen ses som en enhet där varje individ 
påverkar och påverkas av varandra (Wigert, 2013; Ramezani, Hadian Shirazi, Sabet Savestani, & 
Mottari, 2014), så även om huvuduppgiften för barnsjuksköterskan på en neonatalavdelning är att ta 
hand om barnet, så är det viktigt att se föräldrarna som en central del och betrakta barnet och 
föräldrarna som en helhet. Under vårdtiden utvecklas en nära relation mellan barnsjuksköterskan och 
föräldrarna, vilket ses som en förutsättning för att förtroende ska skapas (Hall et al. 2010). För att skapa 
ett sådant förtroende när barnsjuksköterskan möter icke svensk- eller engelsktalande föräldrar behöver 
hen fokusera på att kommunicera med dem trots språkliga begränsningar och öka deras delaktighet i 
barnets vård. På så vis minskar även föräldrarnas känsla av maktlöshet (Perget, Ekblad, Björk, Enskär 
& Andrews, 2012). Konsensusbegreppet miljö innefattar människans fysiska, sociala och andliga 
omgivning där vårdandet sker, antingen i hemmiljö eller på en vårdavdelning. Sjukhusmiljön kan 
påverka hälsan, skapa trygghet och välbefinnande men även ensamhet, otrygghet och minskad 
ansvarskänsla. Neonatalvårdsavdelningen är en miljö med mycket teknisk och avancerad utrustning där 
möjligheten för föräldrarna att vara aktivt involverad i sitt barns omvårdnad begränsas och upplevs som 
ett hinder för anknytning (Nicolaou, Rosewell, Marlow & Glazebrook, 2009; Ottosson & Lantz, 2013). 
För att skapa en miljö som främjar anknytningen mellan föräldrar och barn kan barnsjuksköterskan 
uppmuntra föräldrarna till närhet, amning och deltagande i omvårdnaden av barnet (Kearvell & Grant, 
2010). Barnsjuksköterskan behöver också ha en medvetenhet om miljöns betydelse för barnets 
utveckling och anpassa den så att den så lite som möjligt påverkar barnet negativt (Hall et al. 2010). Det 
är först när familjerna kommer hem med neonatal hemsjukvård som föräldrarna känner att det är de 
som är viktigast och har huvudansvaret för sina barn och inte personalen (Dellenmark-Blom, Wigert, 
2013; Hammarstrand et al. 2008). Barnsjuksköterskans roll blir då att bedöma barnets fysiska status, 
att förutse potentiella problem och att finnas som stöd och källa till information för föräldrarna (Toral-
López et al. 2016). Även anknytningen växer sig starkare i hemmiljön (Dellenmark-Blom, Wigert, 2013; 
Hammarstrand et al. 2008). Konsensusbegreppet hälsa beskriver individens upplevda livskvalitet och 
välbefinnande (Wärnå-Furu, 2015). Sjuksköterskan kan genom samtal få förståelse för vad hälsa 
innebär för den som vårdas samt vad sjuksköterskan och individen själv kan göra för att påverka hälsan 
(Wärnå-Furu, 2015). Föräldrar har uttryckt att neonatal hemsjukvård ger postiva känslor och möjlighet 
till ökat välbefinnade (Toral-López et al. 2016).  Konsensusegreppet vårdande utgör kärnan för 
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omvårdnad och handlar i första hand om de handlingar som sjuksköterskan utför i samråd med 
individen och dess anhöriga för att lindra lidande, skydda liv samt bevara och återfå hälsa (Bergbom, 
2015). Vårdande kan beskrivas ytterligare utifrån Swansons omvårdnadsteori, theory of caring, som 
består av fem begrepp: maintaining belief, knowing, being with, doing for samt enabling. Begreppen 
kan användas som vägledning för sjuksköterskan i vårdandet och den vårdande relationen för att hjälpa 
familjen att nå välbefinnande. Maintaining belief innebär att sjuksköterskan har en tro på familjens 
kapacitet att ta sig igenom svåra händelser och samtidigt ha en hoppfull framtidstro. Med en hoppfull 
inställning kan sjuksköterskan ge familjen en realistisk optimism och förmedla vad som är meningsfullt 
för familjen att fokusera på för att kunna ta sig igenom händelsen på bästa sätt. Knowing är att veta och 
förstå vad som är meningsfullt för varje familj sjuksköterskan möter. Antaganden ska undvikas och det 
är viktigt att vara fokuserad på familjen, göra noggranna bedömningar av den individuella situationen 
samt vara engagerad och omtänksam i mötet med familjen. Being with innebär att sjuksköterskan 
förmedlar fysisk tillgänglighet och emotionell närvaro. Hen visar ett genuint engagemang till familjen 
genom aktivt lyssnande och reflekterande svar samt visar att familjens känslor och erfarenheter är 
betydelsefulla. Doing for handlar om att sjuksköterskan gör för familjen vad familjen själva hade gjort 
om de hade kunnat. Genom att arbeta kompetent och skickligt kan sjuksköterskan förutse familjens 
behov och på så vis skydda dess värdighet och integritet. Enabling innebär att hjälpa familjen genom 
förändringar i livet, till dess att familjen klarar sig på egen hand. Sjuksköterskan coachar, informerar 
och finns som stöd för familjen under tiden som familjen bygger upp egna erfarenheter (Swanson, 1991).  
 
Problemformulering 
Många barn behöver vårdas på neonatalvårdsavdelning (Socialstyrelsen, 2013) vilket innebär 
påfrestningar för familjen (Sandén Eriksson & Pehrsson, 2005). Föräldrarna behöver ofta vistas långa 
tider på sjukhus (Socialstyrelsen, 2013) och känner längtan efter att få komma hem som en familj (Hall 
et al. 2013). Som en alternativ vårdform kan neonatal hemsjukvård erbjudas mot slutet av vårdtiden 
(Altman et al. 2009). Tidigare forskning visar att neonatal hemsjukvård är en säker vårdform (Lundberg 
et al. 2016) som upplevs som en tryggare övergång till utskrivning och möjliggör att familjen tidigare får 
vara tillsammans i hemmet, vilket ökar föräldrarnas välbefinnande (Dellenmark-Blom & Wigert, 2013). 
Trots att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 
(SFS, 1982:763), så erbjuds hemsjukvård i lägre utsträckning till icke svensk- eller engelsktalande 
familjer (Levas et al. 2011). Forskning som belyser barnsjuksköterskans arbete med icke svensk- eller 
engelsktalande familjer inom neonatal hemsjukvård saknas. 

 

Syfte 

Att beskriva barnsjuksköterskors erfarenheter av neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller 
engelsktalande familjer. 
 

Material och metod 

Design 
Då syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter valdes en kvalitativ design med induktiv 
ansats. En kvalitativ design skapar förståelse för det valda fenomenet och en induktiv ansats valdes för 
att kunna dra slutsatser från erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). För att samla in data till studien 
genomfördes kvalitativa intervjuer. Intervjuer ger möjlighet för deltagarna att berätta med egna ord och 
skapar förståelse för deras erfarenheter (Danielson, 2012). 
 

Urval  
Inklusionskriterierna för att delta i studien var sjuksköterskor som arbetade med icke svensk- eller 
engelsktalande familjer inom neonatal hemsjukvård i Sverige. Författarna kontaktade samtliga 36 
neonatalvårdsavdelningar i Sverige för att ta reda på vilka som erbjöd neonatal hemsjukvård för icke 
svensk- eller engelsktalande familjer, vilket resulterade i sex valbara neonatalvårdsavdelningar i fem 
olika städer. För att få godkännande att genomföra intervjuerna tillfrågades berörda enhetschefer via e-
post, samtidigt bifogades information om studien (Bilaga 1.). Information till barnsjuksköterskorna och 
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förfrågan om deltagande bifogades (Bilaga 2.) och vidarebefordrades av enhetscheferna till berörda 
barnsjuksköterskor. Totalt uppfyllde 15 barnsjuksköterskor inklusionskriterierna. Sju av dessa tackade 
nej, en på grund av personliga skäl, två ansåg att de hade för kort erfarenhet medan fyra uppgav för hög 
arbetsbelastning som orsak till att inte medverka. Ytterligare två barnsjuksköterskor exkulderades då 
de inte svarat efter tre påminnelser via e-post.  Påminnelserna skickades med e-post till både 
enhetschefer samt barnsjuksköterskor om inte barnsjuksköterskorna svarat, fem veckor gick mellan 
första och tredje påminnelsen. Detta resulterade i att sex barnsjuksköterskor tackade ja till medverkan 
via e-post till författarna. Informanterna valde själva tid för intervjuerna. De sex som tackade ja arbetade 
på fyra olika sjukhus (regions- & universitetssjukhus) i fyra olika städer. Deras upptagningsområde 
omfattade storstäder, mindre städer och landsbygd. Fem sjuksköterskor hade specialistutbildning inom 
barn och ungdom och en var grundutbildad sjuksköterska. I studien benäms alla barnsjuksköterskor. 
Samtliga deltagare var kvinnor i åldern 29-63 år, med medelåldern 48 år. Barnsjuksköterskorna hade 
4-36 års erfarenhet av att arbeta med neonatalvård, med ett medelvärde på 19,5 år. Erfarenheten av att 
arbeta med neonatal hemsjukvård för icke svensk eller engelsktalande föräldrar varierade mellan 7 
månader och 15 år, med medelvärde på 8 år. Arbetssätten skilde sig åt mellan de olika sjukhusen, 
antingen skedde återbesöken i familjens hem eller på sjukhuset. 
 

Datainsamling 
Narrativa intervjuer (Danielsson, 2012) genomfördes enskilt via telefon. Under samtliga intervjuer 
befann sig barnsjuksköterskorna på sina arbetsplatser under arbetstid. Intervjuerna som varade mellan 
30 och 55 minuter och hade en medeltid på 41 minuter, inleddes med en bred ingångsfråga som gav 
barnsjuksköterskan möjlighet att berätta fritt om sina erfarenheter av neonatal hemsjukvård med icke 
svensk- eller engelsktalande familjer. I en intervjuguide (Bilaga 3) fanns frågeområden att beröra under 
intervjun om inte informanten självmant tog upp dessa. De frågeområden som fanns med i 
intervjuguiden var: vilka fördelar/risker barnsjuksköterskorna upplevde med neonatal hemsjukvård för 
icke svensk- eller engelsktalande familjer och om förberedelserna för dessa familjer skiljde sig från 
förberedelserna för andra familjer. Ytterligare stödfrågor som “Kan du berätta om en gång då det var 
så?” eller “Vad hände då?” ställdes beroende på vad som framkom i berättelserna. En av författarna 
ledde intervjuerna medan den andra författaren var närvarande under intervjuerna och hjälpte till att 
ställa stödfrågor. Varannan intervju leddes av den ena författaren och varannan intervju leddes av den 
andra författaren. Intervjuerna spelades in med två röstinspelare. Därefter transkriberades materialet 
ordagrant innan nästa intervju genomfördes. Datainsamlingen pågick under en månads tid. 
 

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2007) valdes för att analysera 
intervjuerna. Enligt Elo och Kyngäs består analysen av tre faser; Den förberedande fasen, den 
organiserande fasen och resulterande fasen. Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades den 
förberedande fasen då författarna först enskilt läste igenom materialet flera gånger för att fördjupa sig i 
och få en helhetsbild av materialet. Intervjuerna lästes även av författarnas handledare. I den 
organiserande fasen användes öppen kodning för att lyfta fram meningsbärande enheter. Under den 
öppna kodningen skrev författarna anteckningar och rubriker i texten medan den lästes. Texten lästes 
sedan gemensamt och meningsbärande enheter kondenserades till kortare meningar för att sedan bilda 
koder. Koder med liknande innehåll sammanfördes till nio underkategorier. Utifrån underkategoriernas 
innehåll skapades fyra huvudkategorier. I den resulterande fasen presenterades kategorierna som 
analysen lett fram till (Tabell 2). Att skapa kategorier är ett sätt att beskriva fenomenet och ge en ökad 
förståelse och kunskap. Vad som ska hamna under varje kategori beslutas utifrån författarnas tolkning 
av materialet (Elo & Kyngäs, 2007). Exempel på hur analysprocessen gick till presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”…vi hade gjort 
ultraljudhjärta och då sa 
tolken att barnet hade 
opererats istället för att 
det var ett ultraljud…” 

Kommunikation Att kommunicera 
via tolk medförde 
en risk för 
missförstånd 

Kommunikationen 
sågs som en utmaning 

”Det som är viktigt innan 
hemsjukvården, är nåt 
som vi kallar inprat, ett 
informationsmöte kan 
man säga.” 

Förberedelser Viktigt med 
noggrann 
information inför 
hemgång 

Neonatal 
hemsjukvård 
möjliggjordes genom 
noggranna 
förberedelser 

 
 

Etiska överväganden 
Författarna till studien arbetade båda på en neonatalvårdsavdelning i södra Sverige och diskuterade hur 
förförståelsen kunde påverkat studien. Barnsjuksköterskorna som medverkade i studien arbetade inte 
på samma avdelning som författarna. En etisk känslighet fanns med i varje handling genom hela arbetet, 
även efter det informerade samtycket var inhämtat. Som stöd för den etiska känsligheten användes 
etiska principer:  Autonomiprincipen, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen 
används vid informerat samtycke och innebär att människan ska ses som kompetent att fatta beslut. För 
att kunna ta beslut måste given informationen förstås och konsekvenserna vara tydliga (Kjellström, 
2012). Autonomiprincipen beaktades i studien genom att barnsjuksköterskorna informerades om 
studiens syfte, genomförande samt att genomförandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 
utan negativa konsekvenser för dem. I inledningen av intervjuerna informerades barnsjuksköterskorna 
åter om studiens syfte, att båda författarna skulle medverka under intervjun samt att intervjuerna skulle 
spelas in. Samtycke gavs genom deltagande. Göra-gott principen innebär en skyldighet att genom 
studien sträva efter att göra gott och att inte skada deltagarna; vinsterna med studien ska vägas mot 
eventuella risker (Kjellström, 2012). Målet med studien var att öka kunskapen om fenomenet med 
förhoppning om att kunna erbjuda neonatal hemsjukvård för fler familjer och på så vis kunna skapa en 
mer jämlik vård. Barnsjuksköterskorna informerades om studiens konfidentialitet, att intervjuerna 
skulle förvaras på ett sätt så ingen obehörig skulle kunna komma åt materialet samt att det som sades i 
intervjun sedan inte skulle gå att koppla till den enskilde i resultatet. Intervjuerna och det transkriberade 
materialet förvarades på en personlig dator i låst mapp. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan för 
detaljerade uppgifter runt en person göra personen identifierbar, åtminstone för vissa individer. 
Författarna valde att inte skriva vilka sjukhus som barnsjuksköterskorna arbetade på. Rättviseprincipen 
används för att deltagarna ska behandlas likvärdigt och att eventuella särbehandlingar ska kunna 
motiveras moraliskt (Kjellström, 2012).  I studien tillfrågades alla barnsjuksköterskor som var valbara 
och ingen favoriserades. Alla deltog sedan under samma förutsättningar. Författarna genomförde en 
etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar (Bilaga 4.). 
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Resultat 

Barnsjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller 
engelsktalande familjer presenteras utifrån fyra huvudkategorier: Kommunikationen ses som en 
utmaning, neonatal hemsjukvård möjliggörs genom noggranna förberedelser, se familjens 
individuella behov snarare än vilket språk de pratar och positivt för alla parter. Huvudkategorier 
presenteras tillsammans med underkategorier i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Presentation av resultatet 

Huvudkategorier Underkategorier 

Kommunikationen ses som en 
utmaning 

- Tolk anses i de flesta fall vara nödvändigt 
- Att kommunicera via tolk medför en risk för 
missförstånd 
- Behov av att hitta alternativa 
kommunikationssätt 

Neonatal hemsjukvård möjliggörs 
genom noggranna förberedelser 

- Viktigt med noggrann information inför 
hemgång 
- Hjälpa familjerna att skapa förutsättningar 
som möjliggör neonatal hemsjukvård 

Se familjens individuella behov snarare 
än vilket språk de pratar   

- Omvårdnaden anpassas efter kulturella 
variationer 
- Att våga lita på föräldrarnas förmåga och 
vara ett stöd där familjen behöver det 

Positivt för alla parter - Familjerna upplevs nöjda 
-Vårdtiderna blir kortare och arbetet mer 
stimulerande 

 

Kommunikationen ses som en utmaning 

 
Barnsjuksköterskorna upplevde kommunikationen med icke svensk- eller engelsktalande föräldrar som 
en utmaning. De menade att de i de flesta fall behövde en tolk för att kommunicera. Även när tolk 
används upplevde de att missförstånd kunde uppstå mellan dem och föräldrarna. Vid de tillfällen tolk 
inte fanns att tillgå användes andra verktyg för att kommunicera som till exempel bilder eller 
kroppsspråk. 

 

Tolk anses i de flesta fall vara nödvändigt 
 
Barnsjuksköterskorna såg tolken som en stor hjälp i samtalet med icke svensk- eller engelsktalande 
föräldrar, då tolken gjorde det möjligt att förmedla och förstå viktig information. Föräldrarna fick genom 
tolken möjlighet att ställa frågor som uppkommit mellan besöken. Barnsjuksköterskorna ansåg att det 
var extra viktigt att använda sig av tolk när medicinska frågor eller strategier för tillmatning 
diskuterades. Det skilde sig åt hur frekvent barnsjuksköterskorna valde att använda sig av tolk och om 
de föredrog att använda sig av platstolk eller telefontolk. De barnsjuksköterskor som föredrog platstolk 
menade att det var svårt med telefontolk eftersom de inte kunde avläsa varandras kroppsspråk. 
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“Vi var ju väldigt frikostiga med tolkar och vi hade ett tag telefontolkar och nöjde oss med det men 
det är inte bra. Vi har tolkar på plats. Jag tror att jag kanske ser lite mer om mamman inte förstår, 

eller pappan, du vet de kanske visar med kroppsspråk att nu fattar de inte vad jag menar och i 
telefon är det svårt, och även för tolken tror jag, att kunna läsa av, han eller hon kan läsa av 

föräldrarna bättre när den ser dem. Det inbillar jag mig. Det känns så”. (4) 

 

Att kommunicera via tolk medför en risk för missförstånd  
 
Det fanns en medvetenhet om att tolksamtal medförde vissa risker. Barnsjuksköterskorna menade att 
det fanns en risk att “småpratet” uteblev, vilket gjorde att djupet i samtalen gick förlorat. Återbesöken 
handlade då till största delen om det mest väsentliga i barnets mående. Det kunde leda till att 
barnsjuksköterskan gick miste om sådant som brukade framkomma under samtal med svensk- eller 
engelsktalande föräldrar, till exempel hur familjen upplevde tiden på neonatalvårdsavdelningen eller 
hur det fungerade för dem i hemmet.  
 

“Har jag ett besök som pratar samma språk som mig så är det mycket runt omkring vi pratar om, 
hur det gick att lasta in i bilen och hur syskonen mår och mamma. Man småpratar på ett annat sätt 
för att få fram information som man inte riktigt får via tolk. Där tror jag att man går miste om en 

del, det vore nog galet att tro att man inte gör det”. (4) 
 
En annan risk som barnsjuksköterskorna såg med tolksamtal var att tolkarnas kompetens och hur 
exakta de var i sin översättning varierade. Även att tolkarnas medicinska kunskap skilde sig åt medförde 
att de inte alltid översatte rätt utan kunde byta ut medicinska ord som de inte kunde översätta.  
 

“Vi hade gjort ultraljud-hjärta och då sa tolken att barnet hade opererats istället för att det var ett 
ultraljud. Och mamman bara skrattade och sa att det där stämmer inte, för barnet har ju inte 

opererats, det vet ju jag”. (6) 
 
Barnsjuksköterskorna upplevde att tolken av kulturella skäl inte översatte allt som sades och ansåg 
därför att det var viktigt att vara medveten om kulturella variationer. I vissa kulturer kunde exempelvis 
amning vara känsligt att prata om via en manlig tolk och då var en kvinnlig tolk att föredra. 
Barnsjuksköterskorna menade att de många gånger hade förmåga att läsa av föräldrarna och upptäcka 
när informationen inte gått fram på rätt sätt. 
 
“De pratade om väder och vind när jag pratade om amning. Men jag märkte på en gång att det här 
funkar inte, de satt ju och skrattade och liksom, till slut var jag ju tvungen att fråga vad de pratade 

om. Man åker ju på några såna grejor”. (2) 
 
För att minska risken för feltolkning skapade barnsjuksköterskorna listor över de tolkar som de och 
föräldrarna haft god erfarenhet av, så att samma tolk kunde önskas vid senare tillfällen.  
 

Behov av att hitta alternativa kommunikationssätt 
 
När tolk inte användes skedde kommunikationen istället genom svensktalande anhörig, enstaka ord, 
sms, bilder eller kroppsspråk. Föräldrarna kunde exempelvis sms:a “kräks” eller visa med tummen upp 
eller tummen ner för att bekräfta att något var bra eller inte. Vid kommunikation genom bilder användes 
färdiga bildstöd eller foton som föräldrarna tagit av sådant de ville visa och fråga om. Efter en tid i 
neonatal hemsjukvård ansågs tolk inte alltid nödvändigt vid varje besök eftersom föräldrarna då hade 
lärt sig de svenska ord som barnsjuksköterskan vanligtvis frågade efter. 
 

“Vi fick ha tolk och så men ju fler hembesök vi hade så visste ju familjen vad jag var ute efter, så då 
lärde de sig det på svenska. ”Bajsat? Ja. Kissat? Ja… och sen använder vi ju kroppsspråket mycket 

och vi kör kanske bilder på mobilen. Det är jättebra. De kan ta bilder om det är något de undrar 
över, så har de bilder i telefonen som de kan visa. Då förstår jag, istället för att prata så ser jag på 

bilden”. (6) 
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Vid återbesök utan tolk kunde situationer uppstå där barnsjuksköterskorna och föräldrarna kände 
behov av tolk. Ibland var det inte möjligt att få tolk till samma dag och situationen fick då lösas först 
nästa dag. 
 

“Skulle det vara problem får vi ringa efter tolk men det är inte alltid man kan få den samtidigt som 
man är på besök, utan vi får säga på något vis att vi kommer imorgon eller be tolken ringa dit och 

fråga om det passar att vi kommer på ett nytt hembesök, eller så får man ta det på telefon”. (5)  

 

Neonatal hemsjukvård möjliggörs genom noggranna förberedelser 

 
Föräldrarna förbereddes med noggrann information, utbildning och instruktioner om vad som krävdes 
för att kunna vårda sitt barn i hemmet. Barnsjuksköterskan kunde inför neonatal hemsjukvård behöva 
hjälpa familjer med deras boendesituation och skapa möjligheter för familjerna att ta sig mellan hemmet 
och neonatalvårdsavdelningen.  

 

Viktigt med noggrann information inför hemgång 
 
Inför inskrivning i neonatal hemsjukvård hade barnsjuksköterskan och föräldrarna ett 
informationsmöte med hjälp av tolk, då föräldrarna informerades om vad det innebar att vara inskriven 
och hur de skulle sköta barnet i hemmet. Föräldrarna uppmuntrades att anteckna på det egna språket 
då skriftlig information på andra språk än svenska ofta saknades. Föräldrarna fick även utbildning i 
hjärtlungräddning (HLR) och instruktioner om när och hur de skulle kontakta 
neonatalvårdsavdelningen eller ambulans.  
 
“Det är inget hinder för dem att gå hem. Man måste bara förbereda ordentligt, så de vet vart de ska 
vända sig och själva skriva på sitt språk kanske, så de lättare kan förstå. Och är det riktigt riktigt 

akut då får de ringa ambulans, så är det bara”. (2) 
 
Efter given information fick föräldrarna praktiskt visa att de förstått informationen, exempelvis att dra 
upp en viss mängd läkemedel i en spruta och ge till barnet och att visa sin kunskap i HLR på en docka. 
 
“Jag är noga med att jag ser att mamman kan dra upp och lära sig sondkontroll och allt sådant och 

att de liksom får göra det själva. Jag står inte och visar med mina händer utan föräldrarna får 
verkligen göra det”. (2) 

 
Barnsjuksköterskorna menade att familjerna ofta var inneboende eller bodde på migrationsboenden och 
kunde vara svåra att hitta till i vid återbesök. Inför inskrivning i neonatal hemsjukvård fanns därför 
behov av förtydligande av adressuppgifter. 
 
“Det är väldigt noga att kolla upp adressen. Vi var till ett flerfamiljshus en gång och ingenstans stod 

det ett namn på dörrarna, så det är viktigt att ha koll på sådana saker”. (5) 
 
Vid informationsmötet fick föräldrarna datum och tid för första återbesöket. Därefter bokades ett nytt 
återbesök in med familjen vid varje besök. Då bokades även tolk för att det säkert skulle finnas för nästa 
återbesök. Barnsjuksköterskan undvek sedan så långt det var möjligt att ändra den bokade tiden 
eftersom det var svårt att kommunicera över telefon. 
 

“Det som jag tycker är viktigt är att de får tiderna och att man håller de tiderna för det kan bli 
knepigt annars om man byter tid eller om man är sjuk och får ställa in hembesök då är det inte så 

lätt att bara ringa och säga det”. (6) 

 

Hjälpa familjerna att skapa förutsättningar som möjliggör neonatal hemsjukvård 
 
Barnsjuksköterskorna menade att de kunde behöva hjälpa familjer boende på migrationsboenden med 
att få eget rum, då det var en förutsättning för att neonatal hemsjukvård skulle bli aktuellt. Kravet på 
eget rum fanns för att minska infektionsrisken och ge barnen en lugnare miljö. Uppfylldes inte kravet 
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på eget rum kunde barnsjuksköterskan ibland skynda på processen till ett annat boende genom dialog 
med socialförvaltningen.  
 

“Vi vill gärna inte att de bor med en massa som hostar och snörvlar över barnen utan de måste ha 
skilda rum. Ibland gör vi orosanmälan när familjerna inte har något schysst boende för då kan de ju 

inte gå hem. Jag vet ett fall, de fick bo på en camping med hotell, för att det inte var klart med 
socialen o allting”. (2) 

 
En annan förutsättning för att neonatal hemsjukvård skulle fungera var att familjen skulle kunna ta sig 
mellan hemmet och neonatalvårdsavdelningen. Hade familjen inte bil, bilbarnstol eller någon som 
kunde köra dem, så såg barnsjuksköterskan över vilka andra möjligheter det fanns för familjen att ta sig 
till avdelningen. Barnsjuksköterskorna kunde till exempel låna ut bilbarnstol, förlänga sjukreseintyg och 
i förväg boka taxi inför återbesöken. 
 
“Vi ser alltid till att det finns möjlighet att ta sig till oss. Om de känner sig oroliga eller om de tycker 

att det är något som är konstigt med barnet, så finns det alltid möjlighet för dem att beställa taxi och 
sätta barnet i bilbarnstol och åka in”. (1) 

 

 

Se familjens individuella behov snarare än vilket språk de pratar 

 
Barnsjuksköterskorna menade att de behövde ha en medvetenhet om kulturella variationer. De 
uttryckte att de inför införandet av neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller engelsktalande familjer 
kände en oro som sedan visade sig vara obefogad. De menade även att det var viktigt att våga lita på 
föräldrarnas förmåga att vårda sitt barn och att stödja varje familj utifrån deras individuella behov. 

 

Omvårdnaden anpassas efter kulturella variationer 
 
Barnsjuksköterskorna menade att de behöver ha en kulturell medvetenhet i sitt arbete och att kulturella 
skillnader kan skapa delade meningar mellan barnsjuksköterskan och föräldrarna om vilken omvårdnad 
som är bäst för barnet. 
 

“Har jag ett tolksamtal med en mamma från Somalia säger vi, så kanske vi pratar om råmjölk till 
exempel och jag säger att det är jätteviktigt att ge den mjölken och hon bara skakar på huvudet och 
tolken säger nej. Då har jag hört att i den regionen då ger man inte råmjölk, det anses inte bra för 

barnet”. (4) 
 
Barnsjuksköterskorna upplevde att många icke svensk- eller engelsktalande mammor kan ha svårare att 
förstå varför barnen ska äta på bestämda tider istället för när de visar tecken på hunger. Därför frångår 
de oftare tillmatningsplanerna, att mata var tredje timme och sondmata en bestämd mängd efter amning 
eller flaskmatning. Mammorna upplevs mer fokuserade på att barnen ska lära sig att äta utan 
ventrikelsond och erbjuder därför bröstet eller flaskan oftare. Barnsjuksköterskorna menade att så länge 
de ser att barnen mår väl och växer som de ska, kan de frångå rutinerna och uppgiften blir då istället att 
stärka mammorna i deras sätt att mata sina barn. 
 
“Hon matade ju precis när han ville vet du, han kunde amma kanske en gång i timmen och gick upp 

precis som vem som helst. Jag tycker det är jättekonstigt sa hon, bebisar äter när de är hungriga och 
inte när klockan är två, fem eller åtta. Fine, där kunde jag sitta med mina du kan sonda 20 efter 
varje amning. Så länge de visar en välmående bebis som går upp i vikt så funkar det ju. Det är 

ytterst få barn till kvinnor som inte pratar svenska som inte har växt, de ser ju till att de får i sig mat 
det är ju primärt”. (4) 

 

Att våga lita på föräldrarnas förmåga och vara ett stöd där familjen behöver det 
 
Barnsjuksköterskorna beskrev att de kände en oro inför införandet av neonatal hemsjukvård för icke 
svensk- eller engelsktalande familjer. Anledningen till oron var de svårigheter de ibland upplevde med 
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att kommunicera på avdelningen. Efter införandet såg barnsjuksköterskorna att det fungerade lika bra 
för dessa familjer som för andra familjer. 
 
“Då tänkte jag så här...hur i himmelens höjd ska det här gå att skicka hem dem?  Du vet man har ju 
svårt när man är i rummet att göra sig förstådd. Men sen kom ju alla flyktingar från Syrien, vi har 
ett stort upptagningsområde, mängder av föräldrar som inte pratar svenska. Jag tycker att det går 

sååå bra”. (4) 
 
Barnsjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att våga lita på att dessa föräldrar, precis som de litar 
på andra föräldrar. De menade att föräldrarna tar väl hand om sina barn och har förmåga att tolka 
barnens signaler, vilket de lärt sig redan på neonatalvårdsavdelningen. Behöver föräldrarna hjälp 
kontaktar de neonatalvårdsavdelningen eller den neonatala hemsjukvården. Vid akuta situationer 
ringer de 112, vilket de klarar med hjälp av svensktalande anhörig eller med hjälp av de instruktioner de 
fått inför neonatal hemsjukvård. 
 
“De kommer tillbaka med välmående barn, de hör av sig om det är något och de kommer om sonden 

åker ur och de är framåt och kan söka hjälp när det behövs...men det som gör att jag känner mig 
trygg är nog erfarenheten att vi har haft många familjer ska ni veta”. (4) 

 
Barnsjuksköterskorna menade att de behöver hjälpa familjerna utifrån deras individuella behov, oavsett 
vilket språk de pratar. Exempelvis kan oroliga föräldrar behöva stöd och bli bekräftade i sin föräldraroll 
medan andra föräldrar är trygga i föräldrarollen men istället kan behöva hjälp med något annat, som att 
få igång mammans mjölkproduktion.  
 

 “När jag åker hem till en familj så ser ju inte jag tonårsfamiljen, utländsk familj eller en svensk 
familj utan jag ser ju här en familj med ett barn som jag kan hjälpa. Det är inget hinder att de inte 

kan svenska utan det kan lika bra vara ett hinder att mamman till exempel inte vill pumpa eller 
något annat, så får man alltså lirka på olika sätt”. (2)  

 

Positivt för alla parter 

 
Barnsjuksköterskorna menade att föräldrarna upplevs positiva till neonatal hemsjukvård och mår 
bättre när de får komma hem i neonatal hemsjukvård. Neonatal hemsjukvård kortar vårdtiderna och 
minskar belastningen på neonatalvårdsavdelningen. Barnsjuksköterskorna uttryckte att 
mångkulturella möten gör deras arbete mer varierat och utmanande. 

 

Familjerna upplevs nöjda  
 
Utvärderingsenkäter på andra språk än svenska saknades på samtliga sjukhus efter neonatal 
hemsjukvård. Barnsjuksköterskorna upplevde dock att föräldrarna var positiva till den neonatala 
hemsjukvården. De beskrev att föräldrarna visade tacksamhet i samband med besöken och uttryckte 
att det varit skönt att få komma hem.  
 

“Vi känner oss väldigt uppskattade när vi kommer, de kan ju inte uttrycka och de har ju inte fått 
några enkäter, inte mer än att vi ser att de är väldigt nöjda och glada när vi kommer. De visar det 

med hela sitt kroppsspråk och hälsningsfraser och ja men helt igenom att de tycker det är trevligt att 
vi kommer”. (5) 

 
Barnsjuksköterskorna beskrev att föräldrarna upplevdes nedstämda och isolerade på grund av språkliga 
begränsningar då de vårdades på neonatalvårdsavdelningen och att de blev gladare och mer positiva i 
den neonatala hemsjukvården. Därför menade barnsjuksköterskorna att det är icke svensk- eller 
engelsktalande familjer som behöver neonatal hemsjukvård mest. Föräldrarna uttryckte för 
barnsjuksköterskorna att familjesituationen hemma upplevdes svår när mamman behövde vara på 
sjukhuset eftersom hon har en viktig roll i hemmet. Barnsjuksköterskorna upplevde därför att neonatal 
hemsjukvård underlättar för familjerna. 
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“Mamman var väldigt dämpad på avdelningen tills de kom hem i hemsjukvården och när hon kom 
på besök så var hon mycket gladare. Det känns som det är de familjerna som behöver det mest … 

oftast är det familjesituationen, de har svårt att vara på två platser, att pappan är hemma med de 
andra barnen och mamman på sjukhus med det sjuka barnet”.  (3) 

 

Vårdtiderna blir kortare och arbetet mer stimulerande 
 
Barnsjuksköterskorna menade att neonatal hemsjukvård kortar vårdtiderna och minskar belastningen 
på avdelningen. På så vis skapas utrymme för fler barn att vårdas på neonatalvårdsavdelningen.  
 
“Man förkortar vårdtiden ganska väsentligt när man kan gå hem tidigt oavsett vilket språk man har 

… för oss skulle det bli en väldigt stor skillnad i patientklientel”. (1) 
 
Barnsjuksköterskorna beskrev att arbetet känns mer utmanande och varierat med icke svensk- eller 
engelsktalande familjer eftersom oväntade situationer kan uppstå i mångkulturella möten och 
situationer kan behöva lösas på annorlunda sätt då barnsjuksköterskan och föräldrarna inte talar 
samma språk. 
 
“Ja, det är bland det roligaste och mest intressanta tycker jag. Det är de här mångkulturella mötena 
och hur långt man kan komma fast att man inte pratar samma språk. Det är en utmaning men det 

är verkligen givande. Det är verkligen roliga besök.”. (6) 
 

Metoddiskussion 

För att studera barnsjuksköterskornas erfarenheter av neonatal hemsjukvård med icke svensk- eller 
engelsktalande familjer valdes intervjustudie med kvalitativ design. Narrativa intervjuer valdes för att ge 
deltagarna möjlighet att berätta om sina erfarenheter av fenomenet. Intervjuerna inleddes med en bredare 
ingångsfråga för att barnsjuksköterskorna skulle få möjlighet att berätta fritt om sina erfarenheter. Utifrån 
barnsjuksköterskornas berättelser ställdes sedan stödfrågor vid särskilt intressanta delar av berättelsen, för 
att få en fördjupning av berättelsen. Kvaliteten på studien bedöms utifrån fyra termer: trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdigheten i studien stärks genom att lämplig 
metod, analys och deltagare valdes och har beskrivits väl, vilket hjälper läsaren att bedöma resultatets 
giltighet (Wallengren & Henricson, 2012). I studien användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats som enligt Elo & Kyngäs (2007) rekommenderas när det saknas forskning i ett ämne, vilket var fallet 
i den aktuella studien. Analysen påbörjades genom att det transkriberade materialet lästes och den öppna 
kodningen genomfördes enskilt. I nästa steg jämfördes och diskuterades de enskilda kodningarna och 
analysen fortsatte därefter gemensamt. Demografisk data om barnsjuksköterskorna samlades in för att få 
en bild av variationer i kön, ålder och erfarenhet. Barnsjuksköterskorna var i varierande åldrar med flerårig 
erfarenhet av neonatalvård och hade varierande erfarenhet av neonatal hemsjukvård med familjer som inte 
pratar svenska eller engelska, vilket enligt Granheim och Lundman (2004) kan bidra till en rikare variation 
av erfarenheter. Samtliga deltagare var kvinnor vilket kan ge mindre variation i berättelserna; att ha med 
män i urvalet var dock inte möjligt då inga män arbetar som barnsjuksköterskor i neonatal hemsjukvård 
som inkluderar icke svensk eller engelsktalande familjer. På grund av avståndet till de olika sjukhusen 
utfördes intervjuerna över telefon vilket enligt Danielson (2012) kan ha påverkat tolkningen av vad 
deltagarna berättade eftersom gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kan uppfattas vid 
telefonintervjuer. För att stärka resultatets trovärdighet har texten presenterats tillsammans med citat från 
intervjuerna. Citaten har angivits med nummer för att visa att samtliga barnsjuksköterskor som deltagit 
representerar resultatet.  
 
För att påvisa en studies pålitlighet är det viktigt att författarna har redovisat och under hela 
forskningsprocessen reflekterat över sina erfarenheter och sin förförståelse (Wallengren & Henricson, 
2012). Enligt Danielsson (2012) bör författarna ha kunskap om det som ska studeras för att kunna 
formulera lämpliga frågor till intervjun. Båda författarna hade flerårig erfarenhet av att arbeta på 
neonatalvårdsavdelning, vilket kan ha präglat studien och påverkat vilka frågor som ställts vid intervjuerna. 
Barnsjuksköterskornas vetskap om författarnas arbetsplats kan ha påverkat dem att framhäva det positiva 
och förminska det negativa för att kunna påverka att icke svensk- eller engelsktalande familjer ska 
inkluderas i neonatal hemsjukvård på fler neonatalvårdsavdelningar. Båda författarna medverkade under 
intervjuerna vilket kan ha förstärkt maktförhållandet till deltagarna. Anledningen till att båda deltog var 
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ovanan att intervjua och möjligheten att hjälpa varandra att ställa stödfrågor där det behövdes. Författarna 
var novisa i sin roll som intervjuare och valde att transkribera efter varje utförd intervju för att lära sig av 
misstag och av sådant som hade utförts bra. Lärdomarna kunde sedan tas med till nästa intervju. 
Bekräftelsebarheten stärks genom att informanter, datainsamling och analysprocessen är väl beskrivna 
(Wallengren & Henricson, 2012). Författarna beskrev hur datainsamling och analysprocessen genomförts 
steg för steg. Informanterna beskrevs så långt det var möjligt utan att riskera att de identifierades. De 
barnsjuksköterskor som arbetar med neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller engelsktalande familjer 
är få, vilket ökar risken att de blir identifierade. Barnsjuksköterskorna som deltog i studien arbetade på 
endast fyra olika sjukhus. För att göra det svårare att identifiera deltagarna valde författarna att inte nämna 
i vilka städer eller i vilken del av Sverige sjukhusen finns. 
 
Begreppet överförbarhet innebär att reflektera över om resultatet går att överföra till andra grupper än de 
som studerats (Wallengren & Henricson, 2012).  Med en medvetenhet om att det kan vara andra 
förberedelser och hjälpbehov som krävs än de som framkommit i studien, så skulle studiens resultat kunna 
överföras till hemsjukvård för äldre barn och deras familjer. Överförbarheten kan diskuteras utifrån det 
lilla urvalet som enligt Danielson (2012) kan ge begränsad information vid innehållsanalys. Samtidigt kan 
ett fåtal informanter med rika beskrivningar vara att föredra framför ett stort antal informanter som inte 
har samma rika erfarenhet (Henricson & Billhult, 2012). På grund av begränsat med tid samt att några 
barnsjuksköterskor upplevde att de hade otillräcklig erfarenhet av fenomenet för att delta i studien fanns 
inte möjlighet för fler informanter att delta. Eftersom deltagandet ska vara valfritt (Kjellström, 2012) ansåg 
författarna att det inte var etiskt försvarbart att skicka fler än tre påminnelser. Under dessa förutsättningar 
var informanterna som deltog de som kunde bidra med rikast erfarenhet. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva barnsjuksköterskors erfarenheter av neonatal hemsjukvård med icke svensk- eller 
engelsktalande familjer vilket resulterade i fyra huvudkategorier: Kommunikationen ses som en utmaning, 
neonatal hemsjukvård möjliggörs genom noggranna förberedelser, se familjens individuella behov 
snarare än vilket språk de pratar och positivt för alla parter.  
 
Resultatet visar att det är utmanande för barnsjuksköterskan att kommunicera med personer som inte 
pratar samma språk. Detta bekräftas också av Carthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) som menar att 
sjuksköterskor på grund av språkförbistringar känner sig osäkra på sin förmåga att göra bedömningar som 
ska ligga till grund för en vård med god kvalitet. I resultatet framkommer också att tolken har en betydande 
roll för att möjliggöra neonatal hemsjukvård för icke svensk eller engelsktalande föräldrar. När det finns 
språkliga hinder har tolk tidigare visat sig vara det viktigaste verktyget för att kommunicera (Pergert, 
Ekblad, Enskär & Björk, 2008). Dock visar resultatet att det finns svårigheter med att kommunicera via 
tolk. Även att tolk ses som ett måste, så finns en oro från vårdpersonalens sida om feltolkningar och 
missförstånd även med tolk (Abbe et al. 2006; Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm & Ahlberg, 2012). 
Vårdpersonal känner också en oro över att noggrannhet, fullständighet och komplexitet i informationen 
kan försvinna (Abbe et al. 2006). Barnsjuksköterskorna uttryckte att samtalen med tolk kan begränsa 
djupet i vårdrelationen eftersom småpratet försvinner.  Orsaken kan vara att föräldrarna inte vill öppna 
upp sig och prata om känsliga ämnen när det finns en tredje person i rummet (Nkulu Kalengayi et al. 2012). 
Detta gör det svårt för barnsjuksköterskan att tillämpa det som Swanson (1991) kallar being with, att 
förmedla en emotionell närvaro och genuint intresse för familjen. I resultatet framkom att återbesök med 
tolk tenderar att enbart handla om barnets mående. Om fokus enbart hamnar på barnets mående finns risk 
att den familjecentrerade omvårdnaden går förlorad, vilket påverkar hela familjen och barnet negativt 
(Ramezani et al. 2014). Resultatet visar att även tolkens kvalitet påverkar hur bra kommunikationen blir, 
vilket bekräftas av Steinberg, Valenzuela-Araujo,  Zickafoose, Kieffer och Ross Decamp (2016) och Lor, 
Xiong, Schwei, Bowers & Jacobs (2015) som menar att tolkens kvalitet påverkar djupet i samtalet. Bristande 
kvalitet på tolkningen kan vidare leda till dåliga relationer mellan föräldrarna och personalen, svårigheter 
för föräldrarna att följa behandlingsplaner och känslomässig stress för föräldrarna. Det som påverkar hur 
bra tolken tolkar är tolkens förmåga att tala både modersmål och engelska(/svenska), samt tolkens 
kunskaper i medicinsk terminologi (Lor, Xiong, Schwei, Bowers & Jacobs, 2015). Därför är professionella 
tolkar att föredra när det gäller vårdrelaterade frågor (Pergert et al. 2008). Barnsjuksköterskorna i studien 
menade att när de inte använde tolk, så använde de alternativa sätt att kommunicera på. Hälso- och 
sjukvårdens ansvar är att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:763). När 
kommunikationen inte fungerar upplever föräldrarna sig diskriminerade (Abbe et al. 2006). Det är därför 
viktigt att använda sig av de verbala och icke-verbala kommunikationssätt som finns tillgängliga för att öka 
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möjligheten att skapa en mer jämlik vård. För att bli skicklig i de olika kommunikationssätten krävs att 
barnsjuksköterskan använder dem frekvent (Pergert et al. 2008). Hur bra barnsjuksköterskorna i studien 
upplevde de olika kommunikationssätten som exempelvis tolk eller kroppsspråk, kan ha berott på hur vana 
de var vid att använda sig av dem. 
 
I resultatet framkom att barnsjuksköterskorna upplevde att föräldrarna redan på avdelningen lärt känna 
sina barn och lärt sig att läsa av barnens signaler under vårdtiden. Därför kände sig barnsjuksköterskorna 
trygga med att föräldrarna skulle klara att vårda sina barn i neonatal hemsjukvård. För att föräldrar ska 
känna sig trygga med att komma hem efter att ha vårdats på neonatalvårdsavdelning behöver de förberedas 
väl redan på avdelningen genom att vara delaktiga i sitt barns omvårdnad och på så vis lära känna sitt barn 
innan de går hem (Namnabati et al. 2017). Ytterligare trygghet skapade barnsjuksköterskorna i studien 
genom att informera föräldrarna om att det alltid var möjligt att höra av sig eller komma in till 
neonatalvårdsavdelningen. Genom att visa sin fysiska tillgänglighet för familjen dygnet runt, tillämpar de 
en del i det som Swanson (1991) kallar being with. Studien visar att barnsjuksköterskorna även tillämpar 
Swansons (1991) Enabling då de finns som stöd och coachar föräldrarna från förberedelserna inför och 
genom vårdtiden i neonatal hemsjukvård till dess att de skrivs ut och klarar sig på egen hand.  
 
I uppsatsens resultat framkom att barnsjuksköterskorna tyckte att det var viktigt med noggranna 
förberedelser och tydlig information. Föräldrar har rätt att få information om sjukdom, vård och 
behandling på ett förståeligt sätt och efter grundlig information vara delaktiga i behandling och vård 
(NOBAB, 2017). Tidigare studier visar dock att föräldrarna inte alltid förstår den information som ges (Abbe 
et al. 2006). I föreliggande studie lät barnsjuksköterskorna föräldrarna praktiskt visa att de förstått 
informationen. Då skriftlig information ofta saknades på andra språk än svenska och engelska bad 
barnsjuksköterskorna istället föräldrarna att skriva ner viktig information på det egna språket. Skriftlig 
information på det språk föräldrarna pratar är ett bra komplement till den muntliga information som givits 
via tolk för att försäkra sig om att de kommer ihåg den information som givits (Pergert et al. 2008).  Det 
finns dock en risk att föräldrarna skriver något som inte stämmer eftersom missförstånd kan uppstå vid 
tolkning, något som behöver finnas med i barnsjuksköterskornas tankar. De omfattande förberedelserna 
inför hemsjukvård kan upplevas tidskrävande men gör föräldrarna tryggare och mer självständiga i 
hemmet vilket i sin tur kräver mindre tid av vårdpersonalen i senare skede (Hendson, Reis & Nicholas, 
2015).  
 
I studiens resultat framkom att barnsjuksköterskornas fokus låg på att hjälpa varje familj utifrån deras 
individuella behov snarare än vilket språk föräldrarna pratar. För att kunna göra en bedömning av familjens 
behov och möjliggöra neonatal hemsjukvård samlade barnsjuksköterskan in information om familjen. 
Detta kan liknas vid det som Swanson (1991) benämner knowing, där sjuksköterskan ska bedöma varje 
individuell situation utifrån vad som är viktigt för familjen. Detta var något som barnsjuksköterskorna 
strävade efter i vårdrelationerna men som försvårades då det var svårt att få ett djup i samtal via tolk. 
Barnsjuksköterskorna tillämpade även Swansons (1991) begrepp Doing for, att göra det för familjerna som 
de själva hade gjort om de hade kunnat, genom att skapa de praktiska förutsättningar som gör det möjligt 
för familjen att komma hem i hemsjukvård. En viktig aspekt i sammanhanget är att även ledningen, på 
organisatorisk nivå, måste ha viljan att skapa de förutsättningar som krävs för att kunna erbjuda en mer 
jämlik vård (Pergert et al. 2008) genom neonatal hemsjukvård.  
 
Samtidigt som barnsjuksköterskorna uttryckte att de såg till varje familjs individuella behov mer än vilket 
språk föräldrarna pratade så menade de att det fanns kulturella variationer. Mammor som inte pratar 
svenska eller engelska frångick i högre utsträckning de tillmatningsplaner som barnsjuksköterskan 
föreslagit och följde istället barnets signaler. I dessa situationer hade barnsjuksköterskorna det som 
Swanson (1991) kallar maintaining belief och kände sig trygga med att föräldrarna hade kapacitet att vårda 
sitt barn i hemmet även om de inte alltid följde barnsjuksköterskans riktlinjer och råd. Detta fynd skulle 
dock kunna vara missvisande för sjuksköterskor utan specialistutbildning eller med kortare erfarenhet 
inom neonatalvård och som befinner sig i ett tidigt stadie i sjuksköterskans utveckling (Benner, 2011). 
Samtliga barnsjuksköterskor i studien hade nått stadierna skicklig eller expert vilket kan ha varit orsaken 
till att de vågade lita på mammorna och se alternativa möjligheter. Det är viktigt att barnsjuksköterskor är 
medvetna om att uttryck och beteenden kan skilja sig åt i olika kulturer (Pergert, 2016) men samtidigt 
kommer ihåg att det finns en mångfald inom olika grupper. En sådan kompetens utvecklas genom 
erfarenhet (Campinha-Bacote, 2002). Vilka länder majoriteten av Sveriges invandring sker ifrån varierar 
över tid (Statistiska centralbyrån, 2018) och därmed också vilka kulturer familjerna tillhör. Vilka länder 
som under senare tid har dominerat invandringen kan ha påverkat resultatet. Hade majoriteten av de icke 
svensk- eller engelsktalande familjerna i studien tillhört andra kulturer hade resultatet kunnat visa något 
annat. Några barnsjuksköterskor i studien beskrev att de kände en oro inför att inkludera icke svensk- eller 
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engelsktalande familjer i hemsjukvården, en oro som sedan hade visat sig vara obefogad eftersom 
erfarenheterna var goda efter att ha inkluderat dessa familjer. En negativ inställning eller fördomar kan 
enligt Nkulu Kalengayi et al. (2012) bero på att sjukvårdspersonalen saknar kulturell kompetens och den 
kunskap som behövs för att hantera familjer med olika kulturell bakgrund.  
 
Barnsjuksköterskorna i denna studie beskrev att de familjer som inte pratar svenska eller engelska ofta 
har ett större behov av neonatal hemsjukvård och att vara tillsammans med sin familj i hemmet.  De 
upplever sig isolerade och nedstämda på avdelningen där de har svårt att kommunicera med personal 
och andra föräldrar. En orsak till nedstämdheten skulle kunna vara att de saknar det stöd från andra 
mammor som Hall et al. (2013) menar är viktigt för mammor på neonatalvårdsavdelningar. Mammans 
välmående har en viktig påverkan för barnets kognitiva utveckling. När ett nyfött barn exponeras för 
mammans depressiva symtom kan det leda till en lägre kognitiv funktion under spädbarnstiden 
(McManus & Poehlmann, 2012). Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 
företräde till vården (SFS, 1982:763) och därför bör icke svensk- eller engelsktalande familjer inkluderas 
i neonatal hemsjukvård. 
 
Barnsjuksköterskorna uttryckte att det var positivt, inte bara för familjerna att få möjlighet till neonatal 
hemsjukvård utan även för avdelningen, eftersom då fler familjer inkluderades kunde vårdtiderna också 
kortas för fler barn. Tidigare studier visar att neonatal hemsjukvård bidrar till lägre kostnader för 
neonatalvårdsavdelningen (Hammarstrand et al. 2008) och ses som en säker vårdform 
(Hammarstrandet al. 2008; Lundberg et al. 2016). 

Slutsatser och klinisk implikation 

Utifrån studiens resultat och diskussion bör icke svensk- eller engelsktalande familjer erbjudas neonatal 
hemsjukvård i samma utsträckning som familjer som pratar svenska och engelska. Förutsättningarna är 
dock frikostighet med tolk, noggranna förberedelser och en vilja från ledningen att förändra och skapa 
förutsättningar. Förberedelserna innebär att barnsjuksköterskan ger noggrann information och försäkrar 
sig om att föräldrarna förstått den. Barnsjuksköterskan behöver även samla in information från föräldrarna 
för att kunna bedöma vilken hjälp familjen behöver och anpassa stödet utifrån varje familjs individuella 
behov. För att nå föräldrarna och få ett djup i samtalet krävs en professionell tolk samt att 
barnsjuksköterskan har sådan erfarenhet att hen hunnit utveckla en skicklighet i att kommunicera via tolk. 
Barnsjuksköterskan behöver även ha kulturell kompetens för att kunna möta kulturella variationer på ett 
bra sätt samt förmåga att se till varje familjs individuella behov. Studien visar även att det går att lita på att 
föräldrarna har den förmåga som krävs för att vårda sitt barn i neonatal hemsjukvård med stöttning av 
barnsjuksköterskan. Studien kan ses som ett underlag för att tillämpa neonatal hemsjukvård för icke 
svensk- eller engelsktalande familjer och därmed möjliggöra en mer jämlik vård. För samhället skulle det 
innebära lägre vårdkostnader. För att få ett bredare underlag föreslår författarna vidare studier som belyser 
icke svensk- eller engelsktalande föräldrars upplevelser av neonatal hemsjukvård. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 
 

 Jönköping 180201 

 

 
Till Enhetschefer, förfrågan om att få genomföra magisterstudie 

Vi kontaktar dig som är enhetschef på en neonatalvårdsavdelning som erbjuder hemsjukvård till 
familjer som inte talar svenska eller engelska. Vi är två sjuksköterskor som sedan sex år tillbaka 
arbetar på neonatalvårdsavdelningen, Länsjukhuset Ryhov i Jönköping. Nu läser vi 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
vid Hälsohögskolan i Jönköping. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. 
Magisteruppsatsen är en intervjustudie som genomförs med syftet att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att arbeta med neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller engelsktalande familjer. 
Uppsatsen kommer att genomföras under våren 2018. 

 

Bakgrund 

Barn som föds i Sverige av en mamma som är asylsökande löper större risk att födas förtidigt. 
Vårdtiderna för prematurfödda barn blir ofta långa. Neonatal hemsjukvård har visat sig korta 
vårdtiden för prematurfödda barn med 15 procent. Majoriteten av de neonatalavdelningar som 
erbjuder neonatal hemsjukvård i Sverige har som kriterium att någon i familjen ska kunna tala 
svenska eller engelska tillräckligt bra för att kunna kommunicera över telefon. Dock finns ett fåtal 
neonatalavdelningar i Sverige som erbjuder hemsjukvård även för icke svensk- eller engelsktalande 
familjer. 

Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med 
neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller engelsktalande familjer. 

Genomförande 

Magisterarbetet utförs i form av en intervjustudie där sjuksköterskor som har erfarenhet av att arbeta 
med neonatal hemsjukvård för icke svensk- och engelsktalande familjer kommer att intervjuas. Vi vill 
nu tillfråga dig om du som enhetschef kan tänka dig att tillfråga sjuksköterskor på din arbetsplats som 
har erfarenhet av detta arbete genom att dela ut information om studien. Om de är intresserade av att 
delta kontaktar de oss via mail eller telefon. De får själva bestämma tid och plats för intervjun men vi 
önskar att intervjua dem under februari månad. Intervjuerna sker antingen genom att vi kommer till 
er eller via telefon. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ner ordagrant och 
analyseras med hjälp av innehållsanalys. Det inspelade materialet raderas när uppsatsen är 
examinerad och godkänd. Deltagandet är helt frivilligt och sjuksköterskorna informeras om att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak eller att det medför några konsekvenser. 
Eventuell insamlad information från dem kommer då inte att användas i magisteruppsatsen. När 
resultatet publiceras kommer enskilda deltagare inte kunna identifieras. Magisteruppsatsen kommer 
att vara färdig i maj 2018 och ni får då gärna ta del av den. 

Vi bifogar informationsbrevet till de berörda sjuksköterskorna. 



 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss nedanstående vid frågor: 

 

Tina Hultman 

Barnsjuksköterksestudent 

E-post: huti1522@student.ju.se 

Telefon: 0702-980732 

 

Leila Ruthèr 

Barnsjuksköterskestudent 
E-post: rule1600@student.ju.se 

Telefon: 0704-037473 

 

Maria Björk 

Handledare, leg. barnsjuksköterska, docent 

E-post: maria.bjork@ju.se 

Telefon: 036-101234 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd att Tina Hultman och Leila Ruthèr får intervjua sjuksköterskor om deras 
erfarenhet av att vårda förtidigt födda barn i hemmet där familjen inte talar svenska eller engelska. 
Syftet med intervjuerna är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med neonatal 
hemsjukvård för icke svensk- eller engelsktalande familjer. 

 

 

Ort och datum ……………………………. 

 

Namnteckning, Enhetschef …………………………………………………. 
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 Jönköping 180201 

 
 

Förfrågan om att delta i intervju; Sjuksköterskors erfarenhet av neonatal 
hemsjukvård med icke svensk- eller engelsktalande familjer. 

Du kontaktas för att du har erfarenhet av att arbeta med neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller 
engelsktalande familjer. Vi är två sjuksköterskor som sedan sex år tillbaka arbetar på 
neonatalvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Nu läser vi 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
vid Hälsohögskolan i Jönköping. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. 
Magisteruppsatsen är en intervjustudie som genomförs med syftet att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att arbeta med neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller engelsktalande familjer. 
Uppsatsen kommer att genomföras under våren 2018. 

Bakgrund 

Barn som föds i Sverige av en mamma som är asylsökande löper större risk att födas förtidigt. 
Vårdtiderna för prematurfödda barn blir ofta långa. Neonatal hemsjukvård har visat sig korta 
vårdtiden för prematurfödda barn med 15 procent. Majoriteten av de neonatalavdelningar som 
erbjuder neonatal hemsjukvård i Sverige har som kriterium att någon i familjen ska kunna tala 
svenska eller engelska tillräckligt bra för att kunna kommunicera över telefon. Dock finns ett fåtal 
neonatalavdelningar i Sverige som erbjuder hemsjukvård även för icke svensk- eller engelsktalande 
familjer. 

Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med 
neonatal hemsjukvård för icke svensk- eller engelsktalande familjer. 

Genomförande 

Magisterarbetet utförs i form av en intervjustudie där sjuksköterskor som har erfarenhet av att arbeta 
med neonatal hemsjukvård för icke svensk- och engelsktalande familjer kommer att intervjuas. Du har 
via din enhetschef fått skriftlig information om magisteruppsatsen. Om du är intresserad av att delta 
kontaktar du oss via mail eller telefon. Du får själva bestämma tid och plats för intervjun men vi 
önskar att intervjua dig under februari månad. Intervjuerna sker antingen genom att vi kommer till dig 
eller via telefon. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ner ordagrant och analyseras 
med hjälp av innehållsanalys. Det inspelade materialet raderas när uppsatsen är examinerad och 
godkänd. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange 
orsak eller att det medför några konsekvenser. Eventuell insamlad information från dig kommer då 
inte att användas i magisteruppsatsen. När resultatet publiceras kommer enskilda deltagare inte 
kunna identifieras. Magisteruppsatsen kommer att vara färdig i maj 2018 och ni får då gärna ta del av 
den. 



 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss nedanstående vid frågor: 

 

Tina Hultman 

Barnsjuksköterksestudent 

E-post: huti1522@student.ju.se 

Telefon: 0702-980732 

 

Leila Ruthèr 

Barnsjuksköterskestudent 

E-post: rule1600@student.ju.se 

Telefon: 0704-037473 

 

Maria Björk 

Handledare, leg. barnsjuksköterska, docent 

E-post: maria.bjork@ju.se 

Telefon: 036-101234 
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Intervjuguide 
 

               Ingångsfråga: 

• Kan du berätta om din erfarenhet av att arbeta med icke svensk- eller 

engelsktalande familjer i neonatal hemsjukvård? 

 

Frågeområden: 

• Vilka fördelar ser du med att icke svensk- eller engelsktalande familjer 

inkluderas i neonatal hemsjukvård? 

• Upplever du att det kan finnas några risker med att inkludera icke svensk- eller 

engelsktalande familjer i neonatal hemsjukvård? 

• Hur förbereder ni hemgång för familjer som inte pratar svenska eller engelska? 

Skiljer de sig från förberedelser för andra familjer? 

 

Stödfrågor: 

• Kan du berätta om en gång då det var så? 

• Vad hände då? 

• Vad gjorde du då? 

•  Hur kändes det? 
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