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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, vilket medför att barnsjuksköterskor på 
neonatalavdelningar träffar föräldrar med psykisk sjukdom allt oftare. Barnsjuksköterskan ska bemöta 
alla barn och familjer på ett respektfullt, empatiskt och omsorgsfullt sätt, samt kunna identifiera barnets 
och familjers resurser och behov. Syfte: Att beskriva barnsjuksköterskors upplevelse av att bemöta 
föräldrar med psykiska sjukdomar på neonatalavdelningar. Metod: Kvalitativ design med induktiv 
ansats. Data samlades in genom fyra semistrukturerade fokusgruppsdiskussioner, med 18 
barnsjuksköterskor. Data analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Analysen 
resulterade i tre kategorier; upplevelse av otillräcklighet, upplevelse av otrygghet och upplevelser vid 
god struktur och ökad kunskap. Frustration och osäkerhet var framträdande i diskussionerna och 
uppkom främst på grund av kunskapsbrist eller bristande samarbete mellan instanser. Oro och rädsla 
upplevdes påverkade bemötandet negativt. Trygghetskänslor infann sig vid goda strukturer och högre 
kunskapsnivå. Slutsats: Genom att öka medvetenheten om barnsjuksköterskors tankar och känslor av 
att bemöta föräldrar med psykisk sjukdom, kan en utveckling och förbättring ske avseende kunskap och 
arbetssätt inom området. Utbildning, handledning och bättre tvärprofessionellt samarbete skapar 
trygghet vilket påverkar bemötandet positivt och vidare stärker föräldrarnas roll, något som i slutändan 
blir gynnsamt för barnet och dess utveckling.  

Nyckelord: Fokusgrupp, Kvalitativ studie, Kunskapsbrist, Osäkerhet, Psykiska ohälsa.   



2 
 

Summary 
 
Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in 
neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should 
respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to 
identify the child's and family's resources and needs. Purpose: To describe the pediatric nurses' 
experience of responding to parents with mental illnesses in neonatal departments. Method: 
Qualitative design with inductive approach. Data was collected through four semi-structured focus 
group discussions, with 18 pediatric nurses. Data was analyzed with qualitative manifest content 
analysis. Result: The analysis resulted in three categories; experience of inadequacy, experience of 
insecurity and experiences whit good structure and increased knowledge. Frustration and uncertainty 
were prominent in the discussions and were mainly due to lack of knowledge or lack of cooperation 
between instances. Anxiety and fear were felt to have a negative impact on the responding between 
nurses and parents. 
Feelings of security appeared in good structures and higher levels of knowledge. Conclusion: By 
raising awareness of pediatric nurses' thoughts and feelings of responding to parents with mental illness, 
a development and improvement can be made with regard to knowledge and working methods in the 
field. Education, tutorial and better interdisciplinary co-operation create security, which has a positive 
impact on the respond and furthermore, the role of the parents strengthens, which ultimately will be 
beneficial for the child and its development. 
Keywords: Focus group, Lack of knowledge, Mental illness, Qualitative study, Uncertainty.  
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Inledning 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] rapporterade 2018 att psykisk ohälsa är ett växande problem 
i samhället. En tredjedel av Sveriges befolkning insjuknar någon gång i en depression och en fjärdedel i 
ångestsyndrom och psykiska diagnoser står för ungefär 45 procent av alla sjukskrivningar i Sverige 
(SKL, 2018a). Enligt World Health Organisation [WHO] (2013a) uppskattas psykisk ohälsa påverka 
ungefär en tredjedel av Europas befolkning varje år. Socialstyrelsen (2013) rapporterar att minst två 
procent av barn i åldrarna noll till femton år har minst en förälder med psykiatrisk diagnos från 
slutenvården. Psykisk sjukdom hos en eller båda föräldrarna ökar risken för att barn far illa 
(Socialstyrelsen, 2014). I media används ofta begreppet ’psykisk ohälsa’ som ett vitt begrepp som 
inkluderar allt ifrån kris- och stressreaktioner till allvarlig psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 
2017; Herlofson & Ekselius, 2016). I denna studie användes istället begreppet ’psykisk sjukdom’ för att 
fånga barnsjuksköterskornas upplevelser av att bemöta föräldrar som har diagnostiserats med en 
psykisk sjukdom och för att utesluta diskussioner, i fokusgrupperna, om de föräldrar som mår dåligt på 
grund av den kris det kan innebära att hamna med sitt nyfödda barn på neonatalavdelning.  
Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom barn och ungdom (Riksföreningen för 
Barnsjuksköterskor [RfB] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016) och Nordiskt nätverk för barn 
och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] (2017) ska barnsjuksköterskor ha 
utbildning och kompetens att bemöta fysiska och psykiska behov hos barn och dess familj. Studier visar 
att sjuksköterskor känner sig osäkra i att bemöta människor med psykiska sjukdomar och de efterfrågar 
mer kunskap inom området psykiatri för att känna sig tryggare i dessa situationer (Kerrison & Chapman, 
2007; Ordan, Shor, Liebergall-Wischnitzer, Noble & Noble, 2017; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; 
Reed & Fitzergald,2005; Ross & Goldner, 2009). 

Bakgrund 

Neonatalvård   
Varje år föds det cirka 115 000 – 120 00 barn i Sverige och drygt tio procent av alla nyfödda behöver 
neonatalvård, det vill säga särskilt anpassad vård av nyfödda (Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister 
[SNQ], 2017). Ungefär en tredje del av dessa barn behöver vård på grund av komplikationer till följd av 
att barnet är förtidigt fött. Andra orsaker kan vara att barnet har drabbats av en infektion, har 
andningssvårigheter, lågt blodsocker och/eller gulsot. Utöver det akuta omhändertagandet av barnet 
handlar neonatalvården om att främja en positiv utveckling för barnet och dess familj genom att stödja 
föräldrarna (SKL, 2018b).  

Barnsjuksköterskans omvårdnadsroll på neonatalavdelning  

Omvårdnad, som är sjuksköterskans största ansvarsområde, kan beskrivas utifrån fyra 
koncensusbegrepp, människa, hälsa, värld och vårdande. Det krävs en förståelse för människans 
fysiska, psykiska, själsliga och sociala dimensioner vilka bildar en enhet som innefattar kropp, själ och 
ande. Människans livskraft och livsmening är betydande för hur hon hanterar livssituationen och 
upplever hälsa. Sjuksköterskans människosyn påverkar hur denna förhåller sig till patienten och således 
hur omvårdnad ges (Lindwall, 2017). Som sjuksköterska på neonatalavdelning är det viktigt att stötta 
föräldrarna så att de känner betydelsefullhet och meningsfullhet i sin föräldraroll. För att kunna uppleva 
hälsa och välbefinnande är det viktigt att individen är medveten om sin egen hälsa och dess betydelse 
(Wärnå-Furu, 2017), därav är det önskvärt att barnsjuksköterskan påminner föräldrarna om att även 
deras grundläggande behov tillgodoses. Vårdande är ett centralt begrepp inom omvårdnad som 
relaterar till mänskligt samspel. Att bemöta föräldrar med omsorg, omtanke och respekt, samt vara 
närvarande och ärlig i alla möten gör att föräldrar känner trygghet och får tillit till vården (Söderlund, 
2017). Koncensusbegreppet värld handlar om att människans upplevelser påverkas av den fysiska och 
psykosociala miljön runt dem (Ylikangas, 2017). En specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- 
och sjukvård för barn och ungdomar arbetar utifrån FN:s konvention om barns rättigheter samt NOBAB 
(RfB & SSF, 2016). NOBAB, som är utarbetad efter barnkonventionen, betonar bland annat barnets rätt 
till närhet och trygghet, barnets rätt att ha sin förälder eller annan närstående hos sig samt att 
personalen ska ha utbildning och kompetens att bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och 
dess familj (NOBAB, 2017).  
 
Barnsjuksköterskan ska förebygga ohälsa och främja hälsa genom att bland annat verka för en god 
relation och ett bra samspel mellan föräldrar och deras barn (RfB & SSF, 2016). På neonatalavdelningar 
arbetar sjuksköterskan familjecentrerat genom att göra familjen aktivt deltagande i omvårdnaden av 
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barnet. Familjen ses som en helhet och det är viktigt att lyssna till och respektera varje enskild individ 
(SKL, 2018b; Ramezani, Hadian Shirazi, Sabet Savestani & Mottari, 2014). För att öka familjens 
deltagande i vården av barnet, främja anknytningen mellan barnet och föräldrarna samt på bästa sätt 
stödja barnets neurologiska utveckling tillämpas metoden NIDCAP, Neonatal Individualized 
Developmental Care and Assessment Program. Med hjälp av denna metod kan vårdpersonal och 
föräldrar tolka barnets signaler och individanpassa vården utefter barnets behov. Vårdpersonalen ska 
stötta föräldrarna i den dagliga omvårdnaden av sitt barn (SKL, 2018b). Om barnets behov tillgodoses 
utvecklas en trygg anknytning och detta är en grundläggande förutsättning för barnets utveckling 
(Lunden, 2010; SKL, 2018b). Målet med hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Om 
barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktig bor tillsammans med har en psykisk störning, 
psykisk funktionsnedsättning eller missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel ska 
barnets behov av stöd särskilt beaktas (SFS 2017:30). Barnsjuksköterskan ska kunna upptäcka det 
enskilda barnets och dess familjs resurser, ha kunskap om anknytningsprocessens betydelse, upptäcka 
hälsorisker i barnets miljö samt identifiera barn som riskerar att fara illa (RfB & SSF, 2016). Vid 
misstanke om att barn far illa har barnsjuksköterskan skyldighet enligt 14 kap. 1§ i socialtjänstlagen 
(SFS 2001:452) att anmäla till socialtjänsten (RfB & SSF, 2016). 

Föräldrar med psykisk sjukdom   

Folkhälsomyndigheten och Europakommissionen definierar psykisk ohälsa som ”en samlande 
beteckning för både mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer 
allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos” (Bremberg & Dalman, 2015). 
Denna syn delas av Socialstyrelsen och SKL (Bremberg & Dalman, 2015; Socialstyrelsen, 2018). Det är 
komplext att definiera psykisk sjukdom, men ett sätt är att relatera till individen själv. Förändring i 
psykiskt tillstånd, psykiskt lidande eller nedsatt social förmåga kan uppfattas som uttryck för psykisk 
sjukdom (Herlofson & Ekselius, 2016). International Classification of Diseases, ICD, och Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, är två etablerade diagnossystem som används inom 
svensk psykiatri (Folkhälsomyndigheten, 2017). En klassificering av de olika symtom som personen 
lider av bildar ett mönster för diagnoser. Dessa överlappar delvis med varandra, men har också 
karakteristiska tyngdpunkter. Neuropsykiatriska diagnoser, schizofreni, psykossjukdomar, allvarliga 
depressioner, ångestsyndrom, bipolära tillstånd, beroendesjukdomar, ätstörningar och 
personlighetssyndrom är några av de största diagnoserna (Svenaeus, 2016). Psykiska sjukdomar kan 
variera i allvarlighetsgrad hos en och samma individ och variera över tid, vilket på olika sätt kan påverka 
välbefinnandet och vardagen samt vara ett hinder för ett meningsfullt och fungerande liv 
(Socialstyrelsen, 2018). Att bli förälder är en av de absolut största händelserna i livet och att få uppleva 
graviditet, förlossning och tiden därefter vid så god hälsa som möjligt är eftersträvansvärt. Psykisk 
sjukdom under denna period är en utmaning för både föräldrar och vårdpersonal (Bågedahl-Strindlund, 
2016). Kvinnor med psykisk sjukdom har 1,2 gånger högre risk att föda förtidigt (Baer, Chambers, 
Bandoli & Jelliffe-Pawlowski, 2016) och de löper även risk att återinsjukna under graviditeten. 
Framförallt gäller detta vid depression och psykotiska och bipolära sjukdomar, och det är viktigt att 
kvinnan får så optimal behandling som möjligt under graviditeten (Bågedahl-Strindlund, 2016; Morrell 
& Murray, 2003). Det är dock många kvinnor med perinatal psykisk sjukdom som saknar adekvat 
behandling och rätt stöd. Postpartumperioden, vilken enligt WHO (2013b) pågår dagar till veckor efter 
barnafödande, är en högriskperiod för kvinnor med svåra psykiska sjukdomar, där risken för såväl 
affektiva skov som postpartumpsykos är påtagligt förhöjd (Blomdahl Wetterholm, Bendix, Lindefors & 
Petterson, 2018).  

Psykiska sjukdomar kan leda till att individen drabbas av psykiska funktionsförändringar, såsom 
svårigheter att planera sin tid och hantera stress eller sociala relationer (Bågedahl-Strindlund, 2016). 
Förmågan att ta hand om sitt barn, att känna in sitt barns stämningsläge och att kommunicera taktilt 
och verbalt med sitt barn kan också påverkas till följd av psykisk sjukdom. Detta kan påverka 
anknytningen till barnet negativt vilket har en negativ inverkan på barnets utveckling och psykiska hälsa 
(Blomdahl Wetterholm et al., 2018; Manning & Gregoire, 2006; Morrel & Murray, 2003; Oysermann, 
Mowbray, Meares & Firminger, 2000; Socialstyrelsen, 2013). Anknytning är ett biologiskt grundat 
behov som sker per automatik. Spädbarnet knyter an till sina föräldrar oberoende på föräldrarnas 
lämplighet att vara förälder (Lunden, 2010). Om modern står på läkemedelsbehandling för sin psykiska 
sjukdom under graviditeten kan det medföra vissa symtom hos det nyfödda barnet, såsom irritabilitet, 
motorisk oro, sömnsvårigheter, svårigheter att suga, abstinens, kramper, dålig cirkulation och slöhet, 
men symtomen är oftast övergående och kortvariga (Bågedahl-Strindlund, 2016). Det nyfödda barnet 
skrivs ofta in på neonatalavdelning för observation och/eller behandling (SNQ, 2017).  
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Joyce Travelbees Interaktionsteori - mellanmänskliga relationer   

Joyce Travelbees interaktionsteori (1971a) bygger på en existentialistisk människosyn där den enskilda 
människan ses som en unik person. När människor möts utspelar sig en kontinuerlig kommunikation, 
både verbalt och icke-verbalt via tonfall, mimik, rörelser och beröring. Kommunikation är ett av 
sjuksköterskans viktigaste redskap när det gäller att etablera en mellanmänsklig relation där varje 
individ ses som unik (Travelbee, 1971b). Goda mellanmänskliga relationer är grunden för god 
omvårdnad och kvalitén i själva relationen bidrar till att lindra människans lidande och främja 
välbefinnande. En god mellanmänsklig relation etableras enligt Travelbee (1971a) genom en 
interaktionsprocess som består av flera faser. Fas ett, det första mötet, baseras på observationer av den 
andres handlingar, uppträdande och språkbruk, det vill säga både verbal och ickeverbal 
kommunikation. Här är det viktigt att sjuksköterskan försöker ta avstånd från sina förutfattade 
meningar om individen och ser individen som den person hon/han är, och först då kan sjuksköterskan 
förstå hur just denna individ upplever sin situation. Fas två, framväxt av identiteter, handlar om att 
interaktionen utvecklas, de stereotypa rollbilderna försvagas samt identiteter framträder och uppfattas 
av den andra parten. Sjuksköterskan och individen börjar då etablera en förtroendefull relation. Fas tre, 
empati, handlar om att förstå en persons inre upplevelser, tankar och känslor samt yttre beteende. I 
situationer där empati upplevs, upplevs också närhet och kontakt. Om en person har visat 
sjuksköterskan sitt förtroende är det viktigt att inte svika detta förtroende. I ett professionellt 
sammanhang innebär en sådan kontakt en speciell förpliktelse. Travelbee menar att förmågan till 
empatisk förståelse av en annan människas situation bygger på egen erfarenhetsbakgrund, med andra 
ord, det är svårt att förstå känslor som inte upplevts. En sjuksköterskas förmåga till empati utvecklas 
hela tiden genom erfarenheter från möten med olika personer och från livserfarenhet. En drivkraft för 
att kunna känna empati är också viljan att förstå. Sympati är ett resultat av den empatiska processen. 
Empati blir till sympati när empatin kombineras med viljan att hjälpa. Sympati är enligt Travelbee en 
inställning och uttrycks genom engagemang och förmedlas verbalt och icke-verbalt genom 
förhållningssätt och beteende. Den sista fasen i etableringen av en mellanmänsklig relation är ett 
resultat av de tidigare faserna. Det handlar om en nära och ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskan 
och individen. En sjuksköterska som har viljan att hjälpa på bästa sätt, har kunskaper och färdigheter 
som krävs för att genomföra omvårdnadsåtgärder och som genom sina handlingar visar sig vara en 
person att lita på, är en sjuksköterska som förmedlar förtroende (Travelbee, 1971a).  

Bemöta föräldrar med psykisk sjukdom 

Vid psykisk sjukdom är risken stor att allmänhetens attityder bidrar till att individer blir bemötta utefter 
sin psykiska sjukdom istället för den verkliga person de är. Detta kan leda till en självstigmatisering, det 
vill säga att individen själv identifierar sig med omgivningens attityder och fördomar (Luoma, 
Kohlenberg, Hayes, Bunting & Rye, 2008). Både mödrar och fäder vittnar om stigmatisering kring att 
vara psykiskt sjuk och samtidigt förälder (Lacey et al., 2015). Psykiatrisk vårdpersonal menar att 
personer med psykisk sjukdom har samma längtan att få bli föräldrar som övriga människor och att 
föräldraskapet kan ses som ett sätt att uppnå normalitet, självläkning och ett sätt att stabilisera sina 
levnadsförhållanden. Vidare anser vårdpersonalen att det är viktigt att de är neutrala och professionella 
i sitt bemötande av personer med psykisk sjukdom även om de skulle ha andra personliga åsikter 
(Krumm, Checchia, Badura-Lotter, Kilian & Becker, 2014). Bemötandet kan påverkas negativt om 
sjuksköterskan har okunskap och en negativ inställning kring psykiska sjukdomar (Linden & Kavanagh, 
2012; Plant & White, 2013). Oro och negativa attityder gentemot nyblivna mödrar med psykiska 
sjukdomar uppvisas av sjuksköterskor på en förlossningsavdelning och de känner oro kring risken för 
återfall i moderns psykiska sjukdom samt oro kring mödrarnas förmåga som förälder (Ordan et al., 
2017). Samma studie visar en minskning av sjuksköterskornas ingripande och terapeutiska roll, vilken 
annars stärker mödrarnas befogenhet i föräldrarollen. I flertal studier efterfrågar sjuksköterskor mer 
kunskap inom området psykiatri, då de upplever osäkerhet och rädsla i bemötandet, samt rädsla att göra 
fel och förvärra situationen (Kerrison & Chapman, 2007; Ordan et al., 2017; Poggenpoel et al., 2011; 
Reed & Fitzergald,2005; Ross & Goldner, 2009). I en annan studie, där mödrar med allvarlig psykisk 
sjukdom intervjuades, visar resultatet att det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar utan att döma 
individen på förhand, så att mödrarna kan få rätt verktyg och stöttning i sitt föräldraskap. Flertalet av 
mödrarna upplever att sjuksköterskorna inte tar deras känslor och oro på allvar (Montgomery, 
Tompkins, Forchuk & French, 2005). Barnsjuksköterskan ska bemöta barnet och familjen på ett 
empatisk, respektfullt och omsorgsfullt sätt samt anpassa information och handlingar utefter barnet och 
familjens behov (RfB & SSF, 2016). Då psykisk sjukdom är ett växande samhällsproblem, medför det att 
barnsjuksköterskor på neonatalavdelningar stöter på detta allt oftare. Specifik forskning, där 
barnsjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar med psykisk sjukdom på neonatalavdelning, 
har inte påträffats. Kunskap inom ämnet och hur sjuksköterskor ska bemöta dessa föräldrar efterfrågas, 



7 
 

för att främja anknytning och positiv utveckling hos barnet. Detta motiverar vikten av att studien 
genomförs. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar med psykisk sjukdom på 
neonatalvårdsavdelningar. 

Material och metod 

Design  

Då syftet med studien var att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser valdes en kvalitativ design med 
induktiv ansats. En kvalitativ design skapar förståelse för det valda ämnet och en induktiv ansats lämpar 
sig för att dra slutsatser från upplevelser (Henricson & Billhult, 2017). Data samlades in genom 
semistrukturerade fokusgruppsdiskussioner, med öppna frågor. Vilket innefattar att frågorna 
formuleras i en viss struktur men att gruppledaren anpassar sig till fokusgruppsdiskussionens flöde 
(Polit & Beck, 2016). Genom fokusgruppmetoden får deltagarna styra diskussionen och lyfta fram de 
aspekter som de själva upplever som mest relevanta. En av fördelarna med fokusgrupper anses vara 
möjligheten att dra nytta av den breda information och interaktion som sker i fokusgruppsdiskussionen 
när deltagarna får dela sina upplevelser och tankar med varandra (Jayasekara, 2012; Sandelowski, 
2000; Wibeck, 2017).   

Urval  

Inklusionskriterier för deltagande i studien var barnsjuksköterskor som arbetade och hade arbetat minst 
ett halvår på neonatalvårdsavdelning. Information om studien (Bilaga 1) skickades via e-post till berörd 
verksamhetschef samt vårdenhetschef någon månad innan utförandet av datainsamlingen. Cheferna 
godkände studien genom underskrift. Ett lämplighetsurval genomfördes av vårdenhetscheferna då de 
valde ut deltagare till fokusgruppen. Lämplighetsurval tillämpas för att få deltagare som passar in på 
inklusionskriterierna (Polit & Beck, 2016). I samband med att cheferna skickade ut en förfrågan till 
barnsjuksköterskorna lämnades skriftlig information ut om studien (Bilaga 2), vilket hade bifogats till 
vårdenhetscheferna. Tjugofem barnsjuksköterskor, på tre olika neonatalavdelningar i södra Sverige, 
tillfrågades att delta, varav arton tackade ja. Deltagarnas sociodemografi presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1.  

Sammanställning av sociodemografisk data 
Kön Antal (n=18) 

Man  
Kvinna 

1 
17 

Ålder (r=26-58)  

26-35 år  
36-45 år 
46-55 år 
>56 år 
 

5 
7 
4 
2 

Arbetslivserfarenhet som 
barnsjuksköterska   
(r=2 mån-33 år) 

 

<1 år 
1-5 år 
6-10 år 
11-15 år 
16-20 år 
>20 år 
 

1 
5 
4 
4 
3 
1 

Arbetslivserfarenhet inom 
neonatalvård (r=6 mån-30 år) 

 

<1 år 
1-5 år 
6-10 år 
11-15 år 
16-20 år 
21-25 år 
>25 år 
 

1 
3 
4 
4 
3 
1 
2 

Datainsamling  

Datainsamlingen pågick mellan februari och mars 2019 och ägde rum på tre neonatalvårdsavdelningar 
i södra Sverige. Studien bestod av fyra fokusgruppsdiskussioner med fyra till fem deltagare i varje grupp. 
Efter tre fokusgruppsintervjuer upplevdes en viss upprepning av deltagarnas svar, därav utfördes 
ytterligare en fokusgruppsdiskussion för att uppnå mättnad. Samtliga deltagande barnsjuksköterskor 
befann sig under fokusgrupperna på sin arbetsplats, på arbetstid. Detta godkändes av 
vårdenhetscheferna som bokade lämpligt rum i anslutning till avdelningen. Där kunde 
fokusgruppsdiskussionerna genomföras ostört och för att skapa ett öppet klimat och en avslappnad 
miljö förbereddes intervjuerna genom att stolar sattes i en cirkel, runt ett bord, och fika dukades fram. 
Vad som kan gynna interaktionen i en fokusgrupp är gruppledarens sätt att anpassa sig till 
diskussionerna, förmedla värme, medkänsla och förståelse, samt hur fokusgruppen placeras i rummet 
och att klimatet är avslappnat (Kitzinger, 1995; Wibeck, 2017). I inledningen av fokusgrupperna 
informerades deltagarna återigen muntligt om studien samt informerat samtycke. En av 
studieförfattarna agerade gruppledare medan de andra två var närvarande som observatörer vilket 
innebar att föra anteckningar och studera den ickeverbala kommunikationen i gruppen. 
Studieförfattarna turades om att vara gruppledare vid de olika fokusgrupperna. Gruppledarens uppgift 
blev att ställa öppna diskussionsfrågor, utefter en intervjuguide (Bilaga 3), vilka skulle besvara syftet 
med studien. Intervjuguiden bestod av fyra nyckelfrågor och generella stödfrågor, såsom ”hur kände 
du/ni då” eller ”hur upplevde du/ni det?”, vilka användes som hjälp för att fånga alla perspektiv av 
studieämnet. Fokusgruppsdiskussionen inleddes med att betona vikten av diskussionen deltagarna 
emellan samt att gruppledaren läste upp en kort introduktion av studieämnet för att öka förståelsen hos 
fokusgruppsdeltagarna och för att undvika missförstånd gällande valda begrepp. 
Fokusgruppsdiskussionerna varade mellan 45 och 60 minuter och spelades in med hjälp av 
röstinspelare samt sparades på ljudfil för att underlätta transkriberingen. Materialet transkriberades 
ordagrant i närtid till fokusgruppsdiskussionerna.    
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Dataanalys 
För att analysera fokusgruppsdiskussionerna användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys, med induktiv ansats. Den innefattar att analysenheten, det vill säga det transkriberade 
datamaterialet, lästes igenom ett flertal gånger, först enskilt sedan tillsammans, för att få en gemensam 
upplevelse av helheten. Meningar och fraser plockades ut som svarade på syftet med studien. Dessa 
meningsbärande enheter kondenserades sedan för att korta ned texten men ändå bibehålla det relevanta 
innehållet och kärnan i texten. Efter detta fortsatte analysen genom att de kondenserade 
meningsenheterna kodades, jämfördes med varandra gällande likheter och skillnader, för att sedan 
sorteras in i sju subkategorier. Dessa subkategorier analyserades, likheter och skillnader lyftes åter igen 
fram, vilket mynnade ut i tre kategorier (Tabell 3). Kategorierna återspeglar det centrala budskapet i 
fokusgruppsdiskussionerna. Detta utgör det manifesta innehållet, det vill säga det deskriptiva 
(Graneheim & Lundman, 2004).  
 

Tabell 3.  

Exempel på analysprocessen från meningsbärande enhet till kod.  
Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 
Kod Subkategori Kategori 

Ibland när man har varit inne hos 
ett föräldrapar och känt att nu blev 
det bra, nu förstod dem och man 
har suttit där jättelänge och 
förklarat. Men när man sedan 
kommer in nästa gång märker man 
att de inte har förstått någonting, 
det kan vara jättefrustrerande.  

Det kan var 
frustrerande när 
man känt att nu 
blev det bra, nu 
förstod dem  
men sedan 
märker man att 
de inte förstått 
iallfall.  

Frustration när 
information inte 
når fram. 

Att känna 
frustration. 

Upplevelse av 
otillräcklighet. 

Om man har ett missbruk, har man 
ofta den där manipulativa delen 
också som kan vara svår. Att vissa 
kan vara väldigt svåra att läsa, blir 
blåögd..ja..att man märker att de 
försöker manipulera en. Ibland 
kanske man inte ens ser att man 
blivit lurad. 

Vid missbruk 
finns den 
manipulativa 
delen som kan 
vara svår, vissa 
kan var väldigt 
svåra att läsa. 

Svårigheter att 
läsa av 
manipulation. 

Att känna 
osäkerhet. 

Upplevelse av 
otillräcklighet. 

Man kan ju känna en sorg i hjärtat 
för de här barnen, som ska växa 
upp i den här familjen ...den här 
stökiga familjen... Man önskar det 
skulle finnas fler resurser som får 
det att funka, att barnen ska få växa 
upp med sina föräldrar och ja för 
föräldrarnas skull också... 
 

Känna en sorg 
för dessa barn 
som ska växa 
upp i den här 
stökiga familjen, 
önskar de fanns 
bättre resurser 
till rätt hjälp 

Sorg över 
bristande 
resurser. 

Att känna sorg. Upplevelse av 
otillräcklighet. 

 

Forskningsetiska överväganden  
De etiska principer och riktlinjer som genomsyrar denna studie är autonomiprincipen, göra-gott-
principen samt rättviseprincipen. Belmontrapporten beskriver principerna enligt följande: 
Autonomiprincipen handlar om att alla individer har rätt till självbestämmande och att deras val och 
åsikter ska respekteras. Göra-gott-principen innefattar att forskning som görs på människor inte ska 
skada och att riskerna vägs mot nyttan med studien. Rättviseprincipen handlar om att deltagarna ska 
behandlas likvärdigt och på samma villkor (The Belmont Report, 1979). I denna studie tillämpades 
autonomiprincipen genom att alla deltagare fick skriftlig och muntlig information om studien, samt 
vetskapen om att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att avbryta deltagandet utan någon 
ytterligare förklaring. Deltagarna informerades om studiens konfidentialitet, det vill säga att materialet 
förvarades på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde ta del av det och att resultatet inte kunde kopplas 
till den enskilde individen. Då det fanns få tidigare studier inom valt ämne ansågs studien vara till nytta 
för samhället och vetenskapen, och på så vis nyttjades göra-gott-principen. Rättviseprincipen 
tillämpades genom att deltagarna deltog på samma villkor och med samma förutsättningar. Den egna 
förförståelsen beaktades under hela forskningsprocessen. Förförståelsen innefattade egna erfarenheter 
som sjuksköterskor på neonatalvårdsavdelning samt arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatrisk 
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vårdavdelning. Under hela forskningsprocessen diskuterades förförståelsen i författargruppen så att 
datainsamling och analys av data kunde mötas på ett så objektivt sätt som möjligt. Då detta är ett 
examensarbete på högskolenivå krävdes ingen etikprövning enligt 2§ i lagen om etikprövning inom 
forskning som avser människor (SFS 2003:460). Däremot inleddes forskningsprocessen med att en 
etisk egengranskning genomfördes (Bilaga 4). 

Resultat 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier, upplevelse av otillräcklighet, upplevelse av otrygghet och 
upplevelser vid god struktur och ökad kunskap, som i sin tur bestod av sju subkategorier. Kategorierna 
med respektive subkategorier presenteras i Tabell 5. Därefter presenteras resultatet i löpande text med 
citeringar från fokusgruppsdiskussionerna, vilka tydliggör barnsjuksköterskornas upplevelser av att 
bemöta psykiskt sjuka föräldrar på neonatalavdelningar.  
 

Tabell 5.  
Presentation av kategorier med respektive subkategorier 
 

Kategori Subkategorier 

 
 
Upplevelse av otillräcklighet 

 

• Att känna frustration 

• Att känna osäkerhet 

• Att känna sorg 
 

 
 
Upplevelse av otrygghet 
 

 

• Att känna oro 
• Att känna rädsla 

 
Upplevelser vid god struktur och ökad 
kunskap 
 

 

• Att känna trygghet 

• Att våga vara tydlig och ärlig 

Upplevelse av otillräcklighet 

Under fokusgruppsdiskussionerna framkom känslor av frustration, osäkerhet och sorg vilka beskrivs 
under denna kategori. 

Att känna frustration 
Barnsjuksköterskorna uppgav att de kände en frustration över att inte få ta del av så mycket information 
om familjers behov och planering. De upplevde att den plan som upprättades och skulle följa familjen 
genom hela vårdkedjan, från mödravården till förlossningen, BB och barnhälsovården, sällan följde 
barnet och familjen när de blev inlagda på neonatalavdelningen. Detta upplevdes skapa svårigheter då 
de kände att de blev stående med ett barn som krävde vård och en familj som krävde stöd men där ingen 
visste vad som var tänkt. Om familjen hade en etablerad kontakt med socialtjänsten och de kontaktades, 
så upplevde barnsjuksköterskorna att de ändå inte fick någon bra information på grund av sekretessen. 
Att sakna information kring familjens behov och planering var frustrerande och skapade en känsla av 
otillräcklighet. Det fanns en önskan om att kunna bemöta föräldrarna rätt från början och att i ett tidigt 
skede ge tydlig information om planering samt vilka kontakter som fanns tillgängliga för familjen. I en 
del möten kände sig barnsjuksköterskorna frustrerade då föräldrarna inte tog till sig given information, 
inte förstod vikten av informationen eller kanske inte ville förstå. Det framkom också att 
barnsjuksköterskorna ibland upplevde att de blev motarbetade i vården av barnet, då föräldrarna kanske 
inte förstod konsekvenserna om barnet inte fick den vård som krävdes.  Att ta hand om en familj där 
föräldrarna behövde mycket stöd och samtidigt ha ansvar för ett sjukt, vårdkrävande barn upplevde 
barnsjuksköterskorna som jobbigt och svårt, och de kände frustration över att inte alltid kunna utföra 
sitt arbete på det sätt som de hade ansvar för. Barnsjuksköterskorna uppgav att detta gällde många 
föräldrar som kommer till neonatalavdelningar, även de föräldrarna som inte hade någon psykisk 
sjukdom, men i de situationer då de visste att föräldrarna hade en psykisk sjukdom kände de att det var 
än viktigare att föräldrarna fick rätt hjälp och stöttning i tidigt skede för att undvika missförstånd. De 
upplevde även att det oftare uppstod situationer där sjuksköterskorna blev frustrerade över att inte nå 
fram då föräldrar led av psykisk sjukdom än hos de föräldrar som inte hade någon psykisk diagnos.  
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De kanske inte alltid förstår sitt barns bästa … och när man möts av någon som inte kan ta emot min 
kunskap och min erfarenhet för att det ska bli bra för bebisen, känns det väldigt frustrerande... (Deltagare 
5, fokusgrupp 2). 

Ja, jag kan bli frustrerad när man informerar och informerar och visar handgripligen gång på gång, 
men sen när man kommer tillbaka så märker du att det inte fungerar ändå, asså den frustrationen... 
(Deltagare 3, fokusgrupp 2 ). 

En frustration och en stress uppgav barnsjuksköterskorna att de kunde känna när de såg att vissa 
föräldrar inte tog till sig sitt barn. När de inte tycktes ha varken förmågan att se och förstå, eller ens 
viljan att se och förstå barnets behov. Barnsjuksköterskorna ansåg också här att detta gällde alla 
föräldrar inte enbart de med psykisk sjukdom, men i de situationer då psykisk sjukdom fanns hos 
föräldrarna påverkade det deras känslor och tankar beroende på vilken psykisk sjukdom föräldrarna 
hade, om det exempelvis handlade om tidigare djup depression eller om det var missbruk inblandat. De 
uppgav att de kände mer irritation och frustration när det handlade om föräldrar som hade 
missbruksproblematik och det väckte starka känslor hos barnsjuksköterskorna om kvinnorna även 
missbrukat under graviditeten.   

När man får veta att det kommer ett barn med en familj vars sjätte barn och fjärde barn är 
omhändertagna sedan tidigare kan man känna...’jaha så skaffar dom barn igen och igen, så blir dom 
omhändertagna’...det skapar en frustration inombords. (Deltagare 1, fokusgrupp 1). 

Ja, man hoppas ju att ens egna attityder inte påverkar bemötandet, men det är lite som när någon är 
aggressiv eller inte tar emot mina goda råd eller när det är svårt att ha en bra dialog, då är det svårt 
att fortsätta vara positiv och hjälpsam. (Deltagare 4, fokusgrupp 1).  

De familjer där psykisk sjukdom förekom hos en eller båda föräldrarna krävde ofta en hel del tid och 
energi, ansåg barnsjuksköterskorna, och de uppgav att det kunde kännas jobbigt att vara ansvarig för 
dessa familjer. Trots att det var svårt och energikrävande var det viktigt att det inte var för många, olika 
personal inblandade kring familjen, utan att de försökte skapa kontinuitet. Det framkom att det kunde 
kännas frustrerande när en del föräldrarnas rutiner inte riktigt passade in i vården, som exempelvis att 
vissa föräldrar vände på dygnet och därmed kanske missade morgonarbetet med barnet samt 
läkarronden och sedan kunde efterfråga läkarsamtal när läkaren var upptagen med annat. Detta ansåg 
barnsjuksköterksorna gick att anpassa sig till ibland men inte som rutin. Situationer som dessa skapade 
mycket tankar och åsikter i personalgruppen om vad som var rätt och fel. Barnsjuksköterskorna uppgav 
också att de kunde känna en frustration över att de ofta behövde agera psykologer och 
samtalsterapeuter, trots att de varken hade den tid eller kunskap som krävdes.  

Man skulle vilja ha lite mer tid för den familjen, för det är ju inte alltid vi har den där tiden... det är ju 
inte lätt... det fungerar inte så... (Deltagare 2, fokusgrupp 3). 

Ja, jag känner att vi gör så gott vi kan utifrån de verktyg vi har... men man skulle vilja engagera sig 
mer... (Deltagare 3, fokusgrupp 3). 

Jo, men det är jättesvårt för oss att vara allt, man måste begränsa sig också... (Deltagare 1, fokusgrupp 3). 

Att känna osäkerhet 

Det framkom att det var viktigt att bemöta föräldrar med psykisk sjukdom på sådant sätt som alla 
föräldrar bemöts, men att barnsjuksköterskorna anpassade bemötandet utefter behov och var lite mer 
observanta och uppmärksamma på vissa signaler hos psykiskt sjuka föräldrar. Barnsjuksköterskorna 
uppgav att det var bra att få ta del av viss information innan mötet, som vilken psykisk sjukdom det 
handlade om och om föräldern eller föräldrarna mådde dåligt i sin psykiska sjukdom just nu. Det ansågs 
dock vara bra att förbise övrig personals personliga åsikter, för att kunna ha ett öppet sinne utan 
förutfattade meningar. Detta kunde stundtals upplevas svårt då det som lästs i journalen eller den 
information de fått från kollegor ändå kunde påverkade dem genom att skapa en osäkerhet i bemötandet 
av föräldrarna, då de kunde undra hur föräldrarna i sin tur kommer att vara i sitt bemötande. 
Barnsjuksköterskorna kände att de inte hade tillräckligt med kunskap om psykiska sjukdomar, eller hur 
de skulle bemöta föräldrar med psykiska sjukdomar, hur de skulle stötta på rätt sätt, vilka signaler de 
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skulle vara uppmärksam på, vilka sjukdomar som ger vilka symtom och begränsningar eller vad som 
kunde förväntas av föräldrarna. Detta skapade osäkerhet och de önskade handledning och utbildning 
inom psykiska sjukdomar. 

Vi pratar om hjälp till familjen, men när kommer hjälpen till oss då? För att vi faktiskt ska kunna hjälpa 
dem på ett bra sätt, vi skulle behöva mer kunskap, de är så skilda världar vi pratar om, allt från 
borderline personlighet till drogmissbruk, till allmänt aggressiv, vi skulle vilja veta hur vi ska göra i de 
olika situationerna... (Deltagare 4, fokusgrupp 1). 

Jag håller med, och det är ju vissa föräldrar som kan ha den manipulativa delen också som kan vara 
svår... vissa kan vara väldigt svåra att läsa, man blir blåögd...man vet ju inte... (Deltagare 3, fokusgrupp 
1). 

Det tar ju ofta ganska lång tid innan vi kommer fram till vad som är det bästa. Det är ju hemskt att inte 
kunna bemöta rätt. Jag skulle vilja göra rätt från början utifrån deras förutsättningar, såsom jag tänker 
med någon med fysiskt handikapp, att någon sitter i rullstol, men med psykisk ohälsa så går vi och 
trampar i de här klaveren hela tiden tills vi en vecka senare kommer fram till att det här är det bästa 
stödet.  (Deltagare 2, fokusgrupp 1). 

Barnsjuksköterskorna uppgav också en osäkerhet i när klinikens psykologer och kuratorer borde 
kopplas in. De ansåg att det vore bra med ett närmare samarbete med psykolog och kurator och att de 
oftare skulle vara på plats så att inte barnsjuksköterskorna själva behövde axla dessa roller så ofta som 
de gjorde. Med ökad närvaro av psykologer och kuratorer skulle barnsjuksköterskorna inte behöva 
känna sig så osäkra i dessa situationer. Det fanns en osäkerhet i hur de skulle gå till väga när de ansåg 
att psykiatrin borde kopplas in. Det var svårt och krångligt eftersom det inte fanns något vårdåtagande 
för föräldern eller föräldrarna, vilket försvårade möjligheterna att skicka remiss eller konsultera. I de 
situationer där socialtjänsten behövde kopplas in och en orosanmälan behövde upprättas upplevdes 
också osäkerhet, då de kände att det var ett stort ansvar som låg på dem. Det framkom slutligen en 
osäkerhet i hur hotfulla situationer skulle hanteras och hur personal skulle agera för att inte övriga barn 
och föräldrar skulle påverkas av oroligheterna.   

Jag hade en familj där mamman var, ja hon skyddade sitt barn, personalen fick inte komma intill och 
där tror jag verkligen vi gjorde fel. Där skulle vi verkligen ha kopplat in psykiatrin, det var verkligen 
sjukdom det här, som vi inte visste hur vi skulle hantera.  (Deltagare 1, fokusgrupp 4). 

Ja, ibland får man försöka hitta det där bestämda men inte trigga igång, vilket det har blivit vid några 
tillfällen. Om man hade haft lite mer kunskaper, vetat hur man skulle göra, hur man bemöter och så, då 
kanske vi kan komma till rätta med den här typen av situationer som händer lite då och då. (Deltagare 2, 
fokusgrupp 4). 

Att känna sorg  
Barnsjuksköterskorna beskriver en ledsenhet och sorg över hur det ska gå för en del barn och 
föräldrar. De kunde även känna en sorg i mötet med föräldrarna, över att föräldrarna inte får 
rätt hjälp, den hjälp de verkligen behöver. Tankar kring hur de här barnen kommer att få det i 
hemmet, att de kanske kommer få en tuff uppväxt eller att barnen kommer att påverkas av 
föräldrarnas sjukdom var ytterligare diskussioner som framkom. I dessa situationer kunde 
barnsjuksköterskorna känna en sorg över deras otillräcklighet, då de upplevde att de saknade 
rätt kompetens och att tiden inte räckte till.   

Man kan ju känna en sorg i hjärtat för de här barnen, som ska växa upp i den här familjen, den här 
stökiga familjen. Man önskar det skulle finnas fler resurser som får det att funka, att barnen ska få växa 
upp med sina föräldrar och ja för föräldrarnas skull också. (Deltagare 2, fokusgrupp 2). 

Ja, man blir ledsen för barnets skull, det skapar mycket känslor inom en. Man känner det att dom här 
barnen ska också växa upp och få förhoppningsvis trygga förhållanden. Man tänker ju för barnet bästa 
så vid vissa barn känner man usch… stackars barn. Vad ska bli med din värld, vad ska bli 
tryggheten. (Deltagare 1, fokusgrupp 2). 

Upplevelse av otrygghet 

Under kategorin upplevelse av otrygghet beskrivs sjuksköterskornas känslor och tankar kring oro och 
rädsla i bemötande av föräldrar med psykisk sjukdom.  
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Att känna oro 
Att bemöta föräldrar med olika psykiska diagnoser skapade en känsla av oro hos barnsjuksköterskorna. 
Oron skilde sig dock beroende på vilken diagnos föräldrarna eller föräldern led av, i vilken omfattning 
diagnosen orsakade problem för familjen eller föräldern, samt om båda föräldrarna var sjuka eller 
enbart en av föräldrarna. Att bemöta föräldrar med missbruk ansågs som den diagnos som framkallade 
mest oro. Framförallt om missbruket bestod av droger. Känslan av oro vid missbrukande föräldrar ledde 
till att barnsjuksköterskorna upplevde att de fick agera annorlunda i bemötandet. De blev mer 
observanta och övervakande. Då föräldrar hade andra (enligt barnsjuksköterskorna) lite lättare 
diagnoser, såsom depression, infann sig även då en viss oro, men bemötandet upplevdes inte störas lika 
mycket av diagnosen, mer än att barnsjuksköterskorna blev mer uppmärksamma på förälderns mående. 
De upplevde mer oro om pappan hade ett drogmissbruk än om mamman hade det, då de ansåg att 
missbrukande män kunde bli mer aggressiva och inte var lika stabila. Säkerheten för andra på 
avdelningen var även något som barnsjuksköterskorna tog upp som något som kunde skapa oro. Vilken 
förhandsinformation barnsjuksköterskorna hade, till exempel om föräldrarna var kända sedan tidigare 
var ytterligare något som påverkade graden av oro.    

Klart att man känner en viss oro för vissa föräldrar, man drar öronen åt sig lite när man hör. Vi har ju 
ett ansvar för om man upplever en oro för familjesituationen eller för barnen. Och vet vi att det finns en 
bakgrund så klart man är lite extra uppmärksam på om det finns en anledning till att känna oro för den 
här familjen. (Deltagare 2, fokusgrupp 3). 

Sen är det också lite intressant att se skillnaden med oro. Som en familj där många var väldigt oroliga. 
Hade jag inte vetat vem de var och träffat pappan innan så hade jag varit mer orolig än vad jag var då 
när jag träffa dem här. För det känns ändå som att det fanns, eller finns, väldigt många runtomkring, 
att de hade ett väldigt bra kontaktnät. (Deltagare 5, fokusgrupp 3). 

Känslor och tankar som uppkom efter att barnsjuksköterskorna mött föräldrar med psykisk sjukdom 
beskrevs som oro kring barnets framtid, men även en oro kring hela familjesituationen och för den sjuke 
eller de sjuka föräldrarna. Även här växte sig oron starkare beroende på diagnos, där beroendesjukdom 
och psykossjukdom beskrevs som de diagnoser som bidrog till större oro för barnets och familjens 
framtid. Oron stärktes också om föräldrarna dessutom saknade ett tryggt, socialt nätverk eller om en av 
föräldrarna hade en psykisk sjukdom och saknade en stabil partner som kunde stötta upp och ta ett 
större ansvar kring omvårdnaden av barnet.    

En familj var jag speciellt orolig för, för att mamman mådde så dåligt… och för att pappan inte var 
något stöd. Hade pappan varit ett stöd så hade jag inte varit orolig men det var väldigt svårt för dom 
hade ingen balans, pappan bara backade så fort mamman var ledsen. Detta var en så pass allvarlig 
depression med. Mamman tyckte inte att hon förtjänade sitt barn, visste inte om hon ville ha sitt barn, 
hon tyckte inte hon var värd det. (Deltagare 2, fokusgrupp 4). 

Ja och om det är missbrukarförhållanden, där har man ju en stark oro för hur det ska gå hemma och 
så. Och det kan vara många gånger då de inte är helt rena heller och dom kanske inte riktigt lever ihop 
heller och så, och det är också en oro. Oro för hur det ska gå för barnet men också för mamman och 
pappan. Hela familjesituationen. (Deltagare 4, fokusgrupp 4). 

Barnsjuksköterskorna beskrev det som att oron inte bestod i den egna uppgiften att ta hand om familjen 
utan snarare en oro för hur och om föräldrarna knöt an till barnet samt deras förmåga att ta hand om 
barnet. Viljan fanns ofta hos föräldrarna men inte kapaciteten, berättade barnsjuksköterskorna, vilket 
upplevdes som oroväckande. Barnsjuksköterskorna diskuterade även känslor av oro och skepsis över 
hur det skulle komma att gå efter barnet blivit utskrivet, då föräldrarna inte längre övervakades, även 
om allt fungerade bra på avdelningen. Känslor av oro skulle tas på allvar, konstaterades, framförallt om 
oron bestod av tankar kring hur det skulle komma att gå för barnet. Om en orosanmälan till 
socialtjänsten behövde skrivas ansågs det viktigt att personalen hjälptes åt. Ingen skulle behöva känna 
oro för föräldrarna eller barnet, när barnet blir utskrivet till hemmet, utan det skulle finnas samordnade 
kontakter och instanser som tog vid när barnsjuksköterskorna gjort sin del i kedjan. 
  
Att känna rädsla  
Likväl som barnsjuksköterskorna uppgav att de kunde uppleva oro då de bemötte föräldrar med psykisk 
sjukdom berättade de att känslor av rädsla stundtals kunde infinna sig. De förklarade att på något vis 
fanns det lite rädsla i botten, ”att det ligger i bakgrunden när man pratar om bemötande av människor 
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med psykiska diagnoser. Det ligger där och skvalpar. I vissa specifika fall, inte alltid”. Flera av 
barnsjuksköterskorna delgav erfarenheter av situationer som blivit hotfulla på grund av förälderns eller 
föräldrarnas psykiska sjukdom. Ofta, men inte alltid, var beroendeproblematik inblandat, men även 
psykoser och svåra ångestattacker.  

…helt plötsligt så känner man att man är här nere (visar med sin hand långt ned mot golvet) och den 
här mamman är över mig. Nu gjorde hon inget hotfullt men hon hade ett verbalt uttryck som gjorde att 
jag kände mig… säger jag något som hon inte tycker om kommer hon att slå till mig. Och då fick jag en 
väldigt stark känsla av att vara väldigt liten. Rädd liksom. (Deltagare 3, fokusgrupp 1). 

Sen tror jag att när man tänker en manlig, om vi ska prata missbruk, så känns de mer utåtagerande och 
lite sådär. En man är ju oftast större och starkare och man känner sig ännu mer i fysiskt underläge. 
(Deltagare 2, fokusgrupp 1).  

Då barnsjuksköterskorna fick utstå hotfulla situationer uppgav de att stressen ökade, vilket i sin tur 
påverkade bemötandet av föräldrarna negativt. Det upplevdes svårt att vara stöttande och hjälpsam 
samtidigt som rädsla infann sig. Barnsjuksköterskorna beskrev det som att de istället hamnade i 
försvarsställning. Ibland kunde känslan av rädsla även göra att de undvek kontakt med föräldrarna eller 
bad en kollega följa med som stöd då de gick in på familjerummen.  

Vissa gånger har jag känt rädsla när det varit föräldrar som varit lite utåtagerande. Dom har ju en 
tendens att bli det ibland. Man kan känna sig ganska ensam då och så ska man stå där inne på rummet 
själv. (Deltagare 2, fokusgrupp 3).  

Det kanske är få gånger där man känner att man kanske vill säga till att ’nu går jag in på detta rummet’ 
men ibland kan man känna att man vill gå in två. Finns ju till och med de gångerna då man haft 
bevakning till och med på plats om det varit något, även om det bara är vissa specifika fall, men det 
känns ju lite olustigt. (Deltagare 4, fokusgrupp 3). 

Det har ju funnits dom som inte vågat gå in, som känner att de kanske har blivit lite aggressivt eller 
nonchalant bemötta och känner att man inte når fram alls. Det känns tufft och det är ju en 
patientsäkerhetsfråga också för tillslut tittar man inte till barnet heller utan man går bara in där om 
man absolut måste. (Deltagare 5, fokusgrupp 3). 

Vidare framkom det att rädsla uppkommit då föräldrar med psykiska diagnoser kommit drogpåverkade 
till avdelningen, eller då de blivit fysiskt aggressiva och varit våldsamma på avdelningen. En rädsla för 
sin egen säkerhet, men även för andras säkerhet på avdelningen upplevdes i dessa hotfulla möten. 

Upplevelser vid god stuktur och ökad kunskap  

Under fokusgruppsdiskussionerna framkom känslor och tankar kring att känna trygghet och att våga 
vara tydlig och ärlig, vilka beskrivs under denna kategori. 
 
Att känna trygghet 
Barnsjuksköterskorna uppgav i fokusgrupperna att de kände trygghet i när andra instanser var 
inkopplade, då det fanns ett kontaktnät och en tydlig plan kring föräldern eller föräldrarna med psykisk 
sjukdom. De upplevde en trygghet i vetskapen om att deras del i kedjan var att ta hand om barnet och 
stötta föräldrarna i deras föräldraroll.   

Om det finns etablerade kontakter, med psyk och socialen och så, och då är dom proffs på det, det är inte 
jag. Då är jag rätt trygg i att dom kan det där rätt bra. Dom har förmodligen gjort en plan och min bit 
i det här är att ta hand om barnet och hjälpa föräldrarna här. Sen kanske jag är blåögd och trygg i att 
dom tar över sina bitar för att det är deras gebit. (Deltagare 1 , fokusgrupp 2) . 

Ja, hade man fått hjälp, ja att det finns en plan, att de är kopplade till dom här enheterna, då behöver 
inte vi dra så stora växlar. Då vet ju vi att det finns ett nätverk som tar vid när vi har släppt det. (Deltagare 
5, fokusgrupp 2). 

Då föräldern eller föräldrarna talade öppet om sin sjukdomsbild och var tydliga med vilken stöttning de 
behövde skapade det trygghet hos barnsjuksköterskorna. Ett tidigt ankomstsamtal med tydlig struktur 
underlättade bemötandet redan från början. Barnsjuksköterskorna uppgav att de kände sig bekväma 
och trygga i dessa möten då ankomstsamtal utfördes med alla föräldrar som kom till 
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neonatalavdelningen, vilket gjorde att de kände att dessa familjer inte särbehandlades. Att 
samhällsklimatet förändrats och att det är mer accepterat med psykiska sjukdomar, som 
barnsjuksköterskorna berättade, gjorde att de upplevde det lättare att öppet prata med föräldrarna om 
deras diagnoser och mående. Vidare framkom det att barnsjuksköterskorna upplevdes tryggare i 
bemötandet då de fått utbildning och föreläsningar om psykiska sjukdomar. Att ha en öppen dialog i 
personalgruppen samt stöd genom handledningsträffar ökade även känslan av trygghet.  

Jag hade både en mamma och pappa som hade beroendesjukdom där mamman berättade i princip hela 
sitt liv och efteråt kände jag ’men herregud, vad ska jag göra nu med det här?’, och det var ju inte den 
lättaste livshistorien liksom. Men då har vi ju handledning en gång i månaden, och det är ju jätteskönt, 
för då kan man ju få prata av sig om sånt här och få stöttning. (Deltagare 1, fokusgrupp 4). 

Ja, för det har ju behövts mer och mer, för vi har ju sett att det har ju ökat nu på senare år, så då har vi 
ju fått mer och mer utbildning i det, och mer samarbete också i våra professioner, vilket känns väldigt 
bra. (Deltagare 2, fokusgrupp 4).  

Ja, då kan man ändå känna att man har lite mer i ryggen om hur man skulle kunna bemöta föräldrar 
med olika psykiska sjukdomar. (Deltagare 3, fokusgrupp 4). 

Barnsjuksköterskorna beskrev en trygghet i att kunna få hjälp av bevakningen om det skulle bli oroligt 
eller hotfullt i bemötandet av psykiskt sjuka föräldrar. Att bevakningen kom och fanns i periferin på 
avdelningen, skapade en trygghetskänsla. 

Att våga vara tydlig och ärlig 
Barnsjuksköterskorna i fokusgrupperna talade återkommande om situationer där de upplevde att det 
inte gick att vara följsam på samma vis som med andra föräldrar utan psykiska sjukdomar. Att våga vara 
mer tydlig och bestämd utan att kränka den andra parten upplevdes som svårt men gynnsamt för 
relationen till föräldrarna. Detta betonades som ännu viktigare då föräldrarna kunde vara manipulativa. 
Vidare upplevde barnsjuksköterskorna att det var svårt och tufft att prata om när de kände oro för barnet 
och då de var tvungna att göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Att de vågade vara tydliga och ärliga 
gentemot föräldrarna, redan från början, uppgav barnsjuksköterskorna som något positivt och något 
som ledde till förtroendefulla relationer och en öppenhet mellan dem och föräldrarna. Att sitta ned och 
samtala med föräldrarna de första dagarna, så att de fick rätt stöd redan från början, ansågs som viktigt. 
Barnsjuksköterskorna uppgav att en tydlighet i vad som förväntades av föräldrarna ledde till en 
minskning av missförstånd dem emellan. De beskrev även att det var gynnsamt att fråga föräldrarna om 
deras sjukdom och hur det brukade gestalta sig vid en försämring. 

Det är viktigt att man har en patientansvarig sjuksköterska och att man sätter sig ner och pratar ’hur 
mår du just nu och hur brukar det gestalta sig när du brukar bli sjuk’. Alltså lite så att man har den 
faktan istället för värsta scenariot… Det är ju att visa respekt också på nått sätt. (Deltagare 3, fokusgrupp 
3). 

Ja men precis. För det är ju en sjukdom och sitter man ned och pratar, går igenom vissa punkter tidigt 
för att fånga upp det redan de första dagarna, för att familjen ska få det så bra som möjligt. (Deltagare 
4, fokusgrupp 3). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Kvaliteten på studien bedöms utifrån fyra begrepp, trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet. Studiens kvalitet och trovärdighet stärks genom att lämplig design och metod är väl valda 
för att svara på syftet och att metoden har beskrivits väl, vilket hjälper läsaren att bedöma studiens 
giltighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). En kvalitativ design med induktiv ansats ansågs lämplig då 
materialet skulle driva fram analysen på ett öppet sätt, där förståelse lyfts av det valda fenomenet och 
slutsatser kan dras utifrån deltagarnas upplevelser (Henricson & Billhult, 2017). 

Barnsjuksköterskorna i studien var i varierande åldrar med olika erfarenhet av barnsjukvård och 
neonatalvård. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, och möjligen hade variationerna i resultatet blivit 
annorlunda om det varit fler män bland deltagarna. Sjuksköterskeyrket i Sverige är dock 
kvinnodominerat, där cirka 90% av yrkeskåren utgörs av kvinnor och 10% av män (Socialstyrelsen, 
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2019). Hade studien innefattat en till man samt en färre kvinna hade resultatet i den bemärkelsen blivit 
mer applicerbart på verkligheten, vilket hade ökat pålitligheten. På grund av tidsbrist, då det fanns en 
deadline för studiens färdigställande, var hjälp tvungen att tas från verksamhets- och 
vårdenhetscheferna som sammansatte deltagare till fokusgrupperna utifrån inklutionskriterierna. 
Därav fick gruppsammansättningarna accepteras så som cheferna planerade. Studien innefattade 
homogena fokusgrupper på så vis att deltagarna var kollegor på samma avdelning. Homogenitet främjar 
en öppen diskussion då deltagarna delar liknande bakgrund och erfarenheter. En nackdel, vilket 
stundtals märktes av i grupperna, kan dock vara att det kan uppstå en del sidoprat som inte rör ämnet, 
vilket kräver ett större engagemang från gruppledaren (Stalmeijer, Mcnaughton & Van Mook, 2014).  

Valet av fokusgrupper som metod för datainsamlingen ansågs relevant då metoden lämpar sig väl vid 
forskning av oidentifierade ämnen eller tidigt i forskningsprocesser (Kitzinger, 1995; Stalmeijer et al., 
2014). I studien utfördes fyra fokusgrupper. Tre till fem fokusgrupper (Stalmeijer et al., 2014) eller fyra 
till sex (Morgan, 1996) anses optimalt för att få in tillräckligt mycket data för att uppnå mättnad. Något 
som hade kunnat stärka studiens resultat ytterligare, och ökat trovärdigheten, hade kunnat vara att 
utföra en andra träff med grupperna där det kan ske en fördjupning i upptäckta fenomen (Stalmeijer et 
al., 2014). Fokusgrupperna pågick mellan 45 och 60 minuter, vilket anses som relevant, då 
fokusgruppsdiskussioner helst inte ska pågå i mer än två timmar vilket kan anses vara för ansträngande 
för deltagarna (Stalmeijer et al., 2014). Önskvärt hade möjligen varit att landa runt eller över timmen 
med samtliga grupper (Kitzinger, 1995), men författarnas oerfarenhet vad kommer till att gruppleda 
fokusgrupper samt flytet i diskussionerna kan ha haft inverkan på den slutliga tiden. Å andra sidan bör 
innehållet i diskussionerna anses viktigare än hur länge diskussionerna pågick.  

Gruppledaren har en viktig uppgift i att få deltagarna att diskutera med varandra istället för att prata 
direkt till gruppledaren, vilket gör att den tänkta diskussionen istället övergår till en intervju (Kitzinger, 
1995). Med detta i åtanke inleddes varje fokusgrupp med att betona att det var diskussionen deltagarna 
emellan som var viktig och de uppmuntrades att ge svar på varandras uttalanden. I majoriteten av 
fokusgrupperna upplevdes diskussionerna flyta på bra. Gruppledarens uppgift blev då att vara 
anpassningsbar till diskussionerna som fördes samt försöka låta alla komma tills tals, utan att tvinga 
någon att prata som inte ville. Dessa faktorer främjar datainsamlingen (Stalmeijer et al., 2014). Något 
som däremot kan hämma diskussionen är om det finns hierarkiska skillnader mellan deltagarna eller 
om någon har ett beroendeförhållande till någon i gruppen, såsom chef eller liknande (Kitzinger, 1995; 
Stalmeijer et al., 2014; Wibeck, 2017). I en av fokusgrupperna deltog en vårdenhetschef då 
deltagarantalet annars hade blivit för litet. Detta verkade dock inte påverka gruppdiskussionen negativt 
då det snarare upplevdes som att de övriga deltagarna vågade samtala fritt då vårdenhetschefen öppet 
delade med sig av sina känslor och tankar. Det kan vara en fördel att prata om känsliga ämnen i grupp 
då deltagare som vanligtvis inte är bekväma med att delge sina tankar och känslor dras med av mer 
aktiva deltagare (Kitzinger, 1995). I en annan fokusgrupp upplevdes en deltagare med lång 
arbetserfarenhet ha stor inverkan på gruppen och att diskussionerna inte blev så långa eller öppna då 
denna deltagare bidrog med starka åsikter som kunde upplevas som svåra att säga emot. En nackdel 
med fokusgrupper kan vara att en del av datainsamlingen går förlorad då det uppstår 
meningsskiljaktigheter eller då uttalanden står för vad enbart en deltagare sagt då det är av intresse vad 
hela gruppen anser, vilket är det som analyseras och presenteras i resultatet (Kitzinger, 1995). Tidigare 
forskare är eniga om att det är svårt att bestämma en lämplig siffra angående antal deltagare varje 
fokusgrupp bör bestå av. Sex till tio personer har nämnts (Stalmeijer et al., 2014), likaså fyra till sex 
(Jayasekara, 2012; Morgan, 1996; Wibeck, 2017) eller fyra till åtta (Kitzinger, 1995). I den aktuella 
studien bestod grupperna av fyra till fem personer, vilket kan anses tillräckligt med motiveringen att 
grupperna var så pass stora att olika aspekter av ämnet delades och diskuterades (Stalmeijer et al., 
2014). Den tekniska utrustningen som använts har beskrivits väl och studieförfattarnas förförståelse har 
redovisats och reflekterats över, vilket stärker studiens pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017; 
Stalmeijer et al., 2014). Studieförfattarna har olika erfarenheter gällande studiens syfte vilket är positivt 
då det kan ge en bredare tolkning. Det kan vidare haft både positiv och negativ påverkan att två utav 
studieförfattarna arbetar på en neonatalavdelning, och har erfarenhet inom psykiatrisk vård. Positivt 
sett kan det leda till en ökad förståelse under datainsamlingen, medan nackdelen är att den egna 
erfarenheten kan påverka tolkningen av materialet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Graneheim och Lundsmans (2004) analysmodell valdes i denna studie då den ansågs som rätt metod 
för att fånga studiens syfte samt att den upplevdes som lättförståelig vilket underlättade analysprocessen 
och minskade risken för feltolkningar. De meningsbärande enheterna bestod i analysen av enskilda citat 
för att underlätta kondenseringen. Citaten är dock valda och tagna ur ett större sammanhang för att 
fånga gruppens tankar och känslor, vilket tydliggörs senare i resultatet. Resultatet presenterades i text 
som i sin tur styrktes med citat för att öka resultatets trovärdighet. Citaten presenterades i form av 
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diskussioner, istället för isolerade citat, för att illustrera samtalen i fokusgrupperna. Detta är enligt 
Kitzinger (1995) ett önskvärt sätt att presentera resultat vid fokusgrupper då det blir tydligt vad gruppen 
anser och inte den enskilda individen. Tidigare forskning visar att negativa känslor och tankar 
framkommer lättare i fokusgrupper än i individuella intervjuer (Kitzinger, 1995). Det hade därför varit 
intressant att följa upp fokusgruppsdiskussionerna med individuella intervjuer för ett djupare resultat, 
vilket även hade kunnat öka studiens pålitlighet (Kitzinger, 1995; Stalmeijer et al., 2014), dock ansågs 
detta inte möjligt på grund av det korta tidsspannet. Materialet har diskuterats, reflekterats och 
analyserats kring, med varandra, under hela processen, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) 
är viktigt då texterna alltid har flera innebörder och tolkas olika. Studieförfattarna har under 
fokusgruppsdiskussionerna och under analysprocessen förhållit sig neutrala till ämnet samt tydligt 
redogjort för analysprocessens tillvägagångssätt så att stegen lätt kan följas och upprepas av andra, 
vilket ökar studiens bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Under handledningsträffar har 
andra vidareutbildningsstudenter och en uppsatshandledare läst och granskat utskrifter. Genom att 
belysa och få fler infallsvinklar på materialet ökar studiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017; 
Stalmeijer et al., 2014). För att bedöma studiens överförbarhet krävs det att resultatet är tydligt beskrivet 
så att det går att tillämpa till andra sammanhang och grupper (Graneheim & Lundman, 2004; 
Mårtensson & Fridlund, 2017; Stalmeijer et al., 2014). Denna studie går att applicera på andra 
verksamheter, såsom barnkliniker, barnmottagningar och barnhälsovården. Med andra ord på platser 
där sjuksköterskor kommer i kontakt med barn och föräldrar.  

Trots försöket att begränsa begreppet från psykisk ohälsa till psykisk sjukdom upplevdes svårigheter att 
tydliggöra vilka föräldrar det rörde sig om, då även psykisk sjukdom är ett svårdefinierat begrepp och 
brett begrepp. Psykisk sjukdom kan spegla så många olika svårighetsgrader och olika möjligheter att 
fungera i vardagen. Hade studiens syfte avgränsats till att fokusera specifikt på föräldrar med enbart en 
eller några diagnoser, såsom beroendesjukdomar, allvarliga depressioner eller psykossjukdomar, hade 
det underlättat studiens upplägg vad gäller bakgrund och datainsamling. 

Resultatdiskussion 

Enligt Travelbee (1971b) är kommunikation sjuksköterskans största och viktigaste redskap. En god 
kommunikativ förmåga är grunden för att kunna etablera mellanmänskliga relationer och Travelbee 
menar att dessa är grunden för en god omvårdnad. Under fokusgruppsdiskusionerna framkom det att 
barnsjuksköterskorna upplevde sig osäkra i hur de skulle anpassa sitt bemötande till en del föräldrar 
med psykisk sjukdom. Osäkerheten ledde många gånger till att sjuksköterskorna tog avstånd från att 
hamna i djupare samtal med dessa föräldrar, då de var rädda för att säga fel eller bemöta fel. För att en 
sjuksköterska ska kunna förstå individens verklighet och upplevelse krävs det att sjusköterskan visar sitt 
engagemang, förmedlar intresse och trygghet samt att hon har tid att lyssna. Om sjuksköterskan lyssnar 
enbart på ett förenklat sätt och inte ger tid till samtalet eller om hon har en fördomsfull hållning skapas 
misstroende och individen väljer då att inte berätta i rädsla för att kanske bli missförstådd (Koskinen, 
2017).  

Att ta avstånd från sina egna förutfattade meningar, samt se och lyssna till individen är enligt Travelbee 
(1971a) en grund för att kunna förstå hur individen upplever sin situation och för att kunna etablera en 
förtroendefull relation. I fokusgruppsdiskussionerna, likt en studie av Krumm et al. (2014), påtalade 
sjuksköterskorna vikten av att bemöta alla människor lika, vara neutral i sin yrkesroll och se förbi sina 
egna förutfattade meningar. Barnsjuksköterskorna uppgav att när ett barn vars föräldrar har psykisk 
sjukdom blir inlagt på en neonatalavdelning så får personalen ofta inte veta så mycket om föräldrarnas 
bakgrund och mående. Denna ovisshet och okunskap ledde till osäkerhet vilket ofta gjorde att det 
pratades en del om dessa familjer i personalgruppen. Detta kunde enligt barnsuksköterskorna vara svårt 
att inte lyssna till, även om de ansåg att det var viktigt att ha ett öppet sinne och se förbi andras åsikter 
så påverkades de utav det som sades. Familjecenterad vård innebär att se till hela familjen och anpassa 
vården utifrån familjens behov (Ramezani et al, 2014) de visades dock i resultatet att negativa attityder 
kring dessa föräldrar påverkade sjusköterskans sätt att stötta och göra föräldrarna delaktiga i barnets 
vård. Det som var mest utmärkande i fokusgruppsdiskussionerna var  just att barnsjuksköterskorna 
kände osäkerhet och frustration på grund av kunskapsbrist om psykiska sjukdomar, hur man stöttar 
dessa föräldrar i sin föräldraroll samt hur man ska bemöta och hantera olika situationer. Det 
framkommer i flera tidigare studier att utbildning och handledning inom området psykiatri efterfrågas 
då sjuksköterskor känner sig osäkra i dessa möten på grund av kunskapsbrist (Kerrison & Chapman, 
2007; Ordan et al., 2017; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzergald, 2005; Ross & Goldner, 2009). 
Psykiatrisjuksköterskor har å andra sidan uppgett att de saknar kunskap om barn och familjevård, samt 
hur man stöttar personer som har en psykisk sjukdom i deras föräldraroll (Maddocks, Johnson, Wright 
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& Stickley, 2010; McConachie & Whitford, 2008). Trots okunskap eller brist på erfarenhet bör 
sjuksköterskor försöka skapa stödjande relationer och visa sitt engagemang (Ross & Goldner, 2009), 
vilket också framkom under fokusgruppsdiskussionerna. Detta är enligt Travelbee (1971a) en av 
sjuksöterskanskans viktigaste uppgifter och Travelbee menar att en sjuksköterska som förmedlar både 
empati och sympati, det vill säga en sjuksköterska som har förståelsen och viljan att hjälpa på bästa sätt, 
är en sjuksköterska som förmedlar engagemang och förtroende. Sjuksköterskans förmåga till empatisk 
förståelse sin grund i hennes arbets- och livserfarenhet (Travelbee, 1971,b).  Sjuksköterskor som har 
erfarenhet av psykiska sjukdomar, via personer i sin närhet, har en bättre inställning och attityd till 
individer med psykiska sjukdomar (Mårtensson, Jacobsson & Engström, 2014). Vid negativa attityder 
eller okunskap kring psykiska sjukdomar kan bemötandet påverkas negativt (Linden & Kavanagh, 2012; 
Plant & White, 2013). Kvinnliga sjuksköterskor uppvisar mer negativa attityder till missbrukare än deras 
manliga kollegor, som i sin tur har mer negativa attityder mot personer med svåra depressioner 
(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). I Kerrison och Chapmans (2007) studie uppger sjuksköterskor 
att på grund av okunskap gällande hur olika psykiska sjukdomar ter sig blir det lätt brister i 
kommunikationen, vilket påverkar bemötandet och omvårdnaden. Detta var även något som framkom 
under fokusgruppsdiskussionerna. Barnsjuksköterskorna uppgav att det många gånger kändes 
frustrerande när föräldrarna inte tycktes förstå eller kunde ta till sig viktig information. 
Barnsjuksköterskan ska förvissa sig om att barnets närstående förstår given information (Rfb & SSF, 
2016). Ett bättre samarbete mellan olika instanser efterfrågades i fokusgruppsdiskussionerna, där 
barnsjuksköterskorna även upplevde att de fick alldeles för lite information, något som även visat sig i 
tidigare studier (Maddocks et al., 2010; McConachie & Whitford, 2008; Reed & Fitzgerald, 2005). En 
sammanhållen multiprofessionell vårdkedja från graviditet till och med postpartumperiod är 
eftersträvansvärt då ett integrerat samarbete mellan psykiatri, obstetrik och barnsjukvård leder till en 
god omvårdnad och främjar moderns och barnets mående (Blomdahl Wetterholm et al., 2018).  

Att vårda sjuka barn och samtidigt ta hand om föräldrar med psykiska sjukdomar, som behöver mycket 
stöttning, upplevdes av barnsjuksköterskorna som tids- och resurskrävande. Sjuksköterskor menar att 
de kan känna sig utmattade då de utöver vårdandet av sjuka barn med psykiskt sjuka föräldrar även har 
andra dagliga omvårdnadsinsatser att tänka på, samt ansvar för flertalet andra patienter (Poggenpoel et 
al., 2011). Utöver känslor av frustration och osäkerhet framkom känslor av rädsla och oro, stundtals 
även ilska, i bemötandet av psykiskt sjuka föräldrar. Tidigare studier visar att sjuksköterskor kan 
uppleva personer med psykiska sjukdomar som oberäkneliga och de uppger att de är rädda för 
reaktionerna som kan uppstå i mötet dem emellan (Poggenpoel et al., 2011; Ross & Goldner, 2009). 
Rädslan ledde till att barnsjuksköterskorna ibland undvek kontakt med föräldrarna eller bara gick in på 
föräldrarummen om de verkligen var tvungna. Studier visar att rädsla kan leda till att sjuksköterskor 
undviker att möta personer med psykisk sjukdom (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). 
Trots att svårigheter och begränsningar kan uppstå ska barnsjuksköterskan enligt 
kompetensbeskrivningen alltid värna om barnets bästa (Rfb & SSF, 2016). I ytterligare studier 
framkommer det att sjuksköterskor inte bara känner osäkerhet och rädsla för deras egen säkerhet, utan 
även för övriga patienter och anhöriga på avdelningen (Poggenpoel et al., 2011; Ross & Goldner, 2009), 
något som även diskuterades av barnsjuksköterskorna i denna studie. Då föräldrar hade 
missbruksproblematik upplevdes mer frustration, ökad osäkerhet och en rädsla för att bli aggressivt 
bemötta av föräldrarna. Sjuksköterskor har tidigare uppgett att personer med missbruk är oförutsägbara 
och kan upplevas som farliga (Björkman et al., 2008). Att känna rädsla i mötet med personer med 
psykiska sjukdomar har visat sig ha samband med ålder och kunskapsnivå, där yngre sjuksköterskor och 
sjuksköterskor som saknar psykiatriutbildning uppvisar mer rädsla jämfört med äldre sjuksköterskor 
och de som fått vidareutbildning (Ihalainen-Tamlande, Vähäniemi, Löyttyniemi, Souminen & Välimäki, 
2016). Barnsjuksköterskor möter i sitt arbete familjer där barn kan vara utsatta för omsorgssvikt och de 
har skyldighet enligt 14 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att anmäla till socialtjänsten, vid 
misstanke om att barn far illa (Rfb & SSF, 2016). Under fokusgruppsdiskussionerna framkom det att 
barnsjuksköterskorna ansåg att i situationer då en orosanmälan bör skivas till socialtjänsten är det 
viktigt att personalen hjälps åt och stöttar varandra då det är ett känsligt ämne att prata med föräldrarna 
om. Detta framkommer också i studien av Maddocks et al. (2010) där psykiatrisjuksköterskor upplever 
svårigheter i att behålla en god terapeutisk vårdrelation till föräldrarna och samtidigt vara med i 
beslutsprocessen om barnet. 

I skymundan av de negativa känslorna som framkom diskuterades känslor av trygghet genom 
handledning, utbildning och bra struktur samt bra samarbete mellan berörda instanser. Denna trygghet 
främjade ett gott bemötande och goda relationer, vilket kan ses som ett främjande av barnets hälsa och 
utveckling. Barnsjuksköterskan ska stötta föräldrar så att anknytningsprocessen gynnas (Rfb & SSF, 
2016).  
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Slutsatser 

Barnsjuksköterskans roll på neonatalavdelning är att vårda barn och stötta föräldrarna i omvårdnaden 
av barnet. Resultatet av studien ökar medvetenheten om barnsjuksköterskors tankar och känslor av att 
bemöta föräldrar med psykisk sjukdom, vilket kan bidra till en utveckling och förbättring vad gäller 
kunskap och arbetssätt inom området. En positiv utveckling, genom utbildning, handledning och ökat 
samarbete mellan berörda instanser, kan leda till ett tryggare och bättre bemötande av dessa föräldrar, 
vilket stärker deras föräldraroll och i slutändan blir gynnsamt för barnet och dess utveckling.   

Kliniska implikationer 

Föreliggande studie visar att det finns all anledning att arbeta vidare kring berört ämne och studien kan 
ses som ett underlag för att tillämpa ett bättre samarbete mellan olika instanser (Mödravård, psykiatri, 
förlossning, BB, Barnhälsovård och neonatalvårdsavdelning) samt tydligare handlingsplaner. Rutiner 
kring att vårda barn med psykiskt sjuka föräldrar bör utvecklas på neonatalvårdsavdelningar, genom 
exempelvis förbättringsgrupper och/eller psykosociala team, där kunniga kontaktpersoner kan fungera 
som handledare för medarbetare. Studiens resultat visar också att utbildning i psykiska sjukdomar och 
hur barnsjuksköterskor ska bemöta och stötta dessa föräldrar på bästa sätt bör anordnas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

  
Information om studien - till verksamhetschef och 
vårdenhetschef    
  
Bakgrund  
Att hamna på neonatalavdelning innebär ofta att starten på föräldraskapet inte blir 
som föräldrarna förväntat sig och detta kan upplevas som mycket omtumlande. 
Föräldrar med psykisk sjukdom är i dessa situationer mer sårbara och det är viktigt att 
tidigt identifiera dessa föräldrar så de får rätt hjälp. En god dialog och en förtroendefull 
relation med föräldrarna är viktigt för att kunna identifiera vilka som är i behov av mer 
stöd och information. Vid läst litteratur framkommer det att många sjuksköterskor 
känner sig osäkra och upplever oro i dessa situationer att bemöta föräldrar med psykisk 
ohälsa och det framkommer önskan om mer kunskap inom detta område.  
  
Syftet med studien   
Att belysa barnsjuksköterskans upplevelser av att bemöta föräldrar med psykisk 
sjukdom på neonatalavdelningar.   
  
Tillfrågan om deltagande  
Vi undrar om vi kan få komma till er avdelning och göra en fokusgruppsintervju. 
Deltagarna skall vara legitimerade barnsjuksköterskor med minst sex månaders 
erfarenhet inom neonatalvård. I varje fokusgrupp behöver det vara ca fem deltagare 
och det vore bra om vi kunde få intervjua två grupper. Intervjun tar ca en timme och 
det vore bra om personalen kunde få delta under arbetstid. Intervjun kommer spelas 
in på band. Svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
dem. Informationsbrev till deltagande skickas med och vi är tacksamma om dessa kan 
delas ut till berörd personal inför intervjun.  
  
Hantering av data  
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i 
magisterkursen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras 
i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda 
individer inte att kunna identifieras.   
  

Kontakt  
Vi kontaktar dig ca 2 veckor efter att du fått brevet för mer information och planering 
för intervjun. 
   
Julia Forsberg Leg Sjuksköterska. 
Marie Fredriksson Leg Sjuksköterska.  
Emma Lindahl Leg Sjuksköterska. 
  

Handledare för studien:  
Berit Munck, Lektor, hälsohögskolan, Jönköping Universitet. 
  



 

 
 

 
 

  
Underskrift för godkännande av studien  
  
  
                                                                                                                                                   
Verksamhetschef                                                      Namnförtydligande  
  
                                                                     
Ort, datum   
  
  
                                                                                                                                                    
Vårdenhetschef                                                        Namnförtydligande  
  
                                                                      
Ort, datum  
  
 
 

  

  



 

 
 

Bilaga 2  

  

Information om studien – till deltagare     
                                                  
Bakgrund  
Att hamna på neonatalavdelning innebär ofta att starten på föräldraskapet inte blir 
som föräldrarna förväntat sig och detta kan upplevas som mycket omtumlande. 
Föräldrar med psykisk sjukdom är i dessa situationer mer sårbara och det är viktigt att 
tidigt identifiera dessa föräldrar så de får rätt hjälp. En god dialog och en förtroendefull 
relation med föräldrarna är viktigt för att kunna identifiera vilka som är i behov av mer 
stöd och information. Vid läst litteratur framkommer det att många sjuksköterskor 
känner sig osäkra och upplever oro i dessa situationer att bemöta föräldrar med psykisk 
ohälsa och det framkommer önskan om mer kunskap inom detta område.  
  
Syftet med studien  
Att belysa barnsjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar med psykisk  
sjukdom på neonatalavdelningar.   
  
Tillfrågan om deltagande  
Vi undrar om vi kan att få göra en fokusgruppsintervju med dig och några av dina 
kollegor i grupp under ca en timme på arbetstid. För att delta i studien ska du vara 
legitimerad barnsjuksköterska samt ha arbetat på Neonatalavdelning i minst sex 
månader. Vi skulle gärna vilja ta del av dina upplevelser och tankar kring att bemöta 
föräldrar med psykisk ohälsa. Intervjun kommer spelas in på band. Dina svar och 
resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i 
studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din 
medverkan utan att ange orsak.   
  
Hantering av data  
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i 
magisterkursen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras 
i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda 
individer inte att kunna identifieras.   
  
  
Kontakt  
Julia Forsberg Leg Sjuksköterska.  
Marie Fredriksson Leg Sjuksköterska. 
Emma Lindahl Leg Sjuksköterska. 
  
Handledare för studien:  
Karina Huus, Lektor, hälsohögskolan, Jönköping Universitet. 
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Intervjuguide   
  
Introduktion till diskussion: Tänk Er att ni börjar ert arbetspass på 
neonatalvårdsavdelningen. På rapporten får ni veta att föräldrarna till barnet som 
blivit inlagt under dagen har en psykisk sjukdom sedan tidigare. Med psykisk sjukdom 
menar vi inte de föräldrar som blivit nedstämda i samband med graviditet och 
förlossning eller föräldrar som hamnat i en krissituation i samband med inläggning på 
neonatalavdelningen, utan vi menar de föräldrar som har en psykisk diagnos, t.ex. 
återkommande depressioner och/eller ångestproblematik, psykossjukdom tex 
schizofreni, eller alkohol-/drogmissbruk det vill säga beroendesjukdom, eller 
personlighetsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos.   
  
  

1. Vad väcker det för tankar och känslor hos Er innan, under och efter det fysiska 

mötet?    

 

2. Vad har ni för tankar och känslor kring att bemöta föräldrarna i sin föräldraroll 

och i omvårdnaden av barnet?  
 
3. Hur upplever du att avdelningens syn på föräldrar med psykisk ohälsa påverkar 

ditt bemötande av dessa föräldrar?   

 
4. På vilket sätt upplever ni att bemötandet av dessa föräldrar kan förbättras?  

 

  

Generella stödfrågor:  

• Du/ni nämnde att... kan du/ni utveckla... Hur kände/tänkte du då?  
• Kan du/ni ge något exempel på en sådan situation och berätta hur du/ni 

kände/tänkte då?   
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Etisk egengranskning 
 
 

 


