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Sammanfattning 
Bakgrund: Idag närvarar pappor vid det akuta omhändertagandet av sitt barn och har en vik-

tig roll i det nyfödda barnets vård. Närhet mellan föräldrar och barn är avgörande för välbe-

finnande, anknytning och bindning. Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva vad 

pappor upplever vid akut omhändertagande av sitt nyfödda barn. Metod: Tio pappor till ny-

födda barn, där barnen i direkt anslutning till födseln krävt akut omhändertagande och in-

läggning på neonatalavdelning, har intervjuats. Intervjuerna har bearbetats med hjälp av kva-

litativ innehållsanalys. Resultat: Huvudkategorin som framkom var: Att gå från kaos till 

kontroll. Underliggande kategorier som framkom var (1) rädsla för det okända, (2) otillräck-

lighet i förhållande till sig själv och andra, (3) overklighet i den nya situationen, (4) delak-

tighet i vården av sitt barn och (5) förtroende för vårdpersonalen. Slutsats: Papporna var från 

början rädda, kände sig otillräckliga och upplevde situationen som overklig. Med hjälp av 

egna och utifrån kommande resurser, bland annat barnsjuksköterskans omvårdnad och in-

formation, fann papporna efter olika lång tid en känsla av att vara delaktiga och ett förtro-

ende för vårdpersonalen, som ledde till en högre känsla av sammanhang, det vill säga 

KASAM. 

 

Nyckelord: Anknytning, delaktighet, KASAM, neonatalavdelning,  

 



 

 

 

Summary 
Background: Today fathers are present during acute care of his newborn child and have an 

important role in the care of the newborn child. Closeness between child and parent is essen-

tial to promote wellbeing, attachment and bonding. Purpose: The purpose of the study was 

to describe what fathers' experience in acute care of their newborn baby. Method: Ten fa-

thers of newborn children, where the child after the birth has been in need of emergency care 

and hospitalization in a neonatal department, have been interviewed. The interviews have 

been analyzed using qualitative content analysis. Result: The main category was: Going 

from chaos to control. The underlying categories that emerged were (1) fear of the unknown, 

(2) inadequacy in relation to himself and others, (3) unreality in the new situation, (4) partic-

ipation in the care of his baby and (5) trust of health care staff. Conclusion: Fathers were 

initially afraid, felt inadequate and experienced the situation as unreal. Using proprietary and 

extrinsic resources, including pediatric nursing care and information, the fathers found at 

different phases a sense of ownership and confidence in the care that led to a greater sense of 

coherence, in other words Salutogenesis. 

 

Keywords: Attachment, Neonatal unit, Participation, Salutogenesis,  
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Inledning 
Författarna är yrkesverksamma som sjuksköterskor inom neonatalvård och har under arbetet 

uppmärksammat pappors situation då det nyfödda barnet behövt akut omhändertagande i 

samband med födseln. Att bli förälder ses ofta som en naturlig del av livet. Föräldrar ser det 

många gånger som självklart att barnet är friskt och välskapt, men enligt Lindberg och La-

gercrantz (2007) behöver ungefär 10 % av alla barn som föds i Sverige vård på en neona-

talavdelning och nyblivna föräldrar uppfattar ofta relativt okomplicerade tillstånd hos barnet 

som livshotande. För att kunna bemöta och stötta pappor vars barn behöver akut omhänder-

tagande i samband med födseln krävs kunskap om deras upplevelser. 

Bakgrund 

Föräldraskap och papparoll  

Att bli förälder är en av livets stora händelser, som innebär både fysiska och psykiska på-

frestningar för föräldrarna (Thomas, Bonér & Hildingsson, 2011). Att få ett barn som efter 

födseln hamnar på en neonatalavdelning är särskilt stressande och leder in föräldrarna i en 

värld där ingenting är som förväntat (Turan, Basbakkal & Özbeck, 2008; Fegran & Helseth, 

2009; Wigert, Berg & Hellström, 2009; Hall, 2005). Känslor av oro, chock, rädsla, lidande 

och sorg är vanligt förekommande och föräldrarna har ofta ett stort behov av att vara nära 

sitt barn. Föräldrar till svårt sjuka barn omvärderar vad som är viktigt i livet (Hall, 2005). 

Att få ett barn som är allvarligt sjukt vid födseln har långtidskonsekvenser för hela familjen, 

även när det går bra för barnet. Pappor till barn som är allvarligt sjuka vid födseln har svår-

ast att anpassa sig till livet med sitt barn och behöver mer hjälp och stöd under första året än 

andra föräldrar (Rautava, Lehtonen, Helenius & Sillanpää, 2003).  

 

Pappornas roll vid förlossning har förändrats genom åren, från att pappor tidigare betrakta-

des som tämligen onödiga att ha med till att ses som en mycket viktig resurs för både 

mamma och barn. Den stora förändringen i västvärlden, där pappor välkomnades in i för-

lossningsrummet, skedde under 1970-talet (Gillis,1993; Simkin,1996; Cronenwett & New-

mark,1974, refererade i Erlandsson, 2007). Under samma tidsperiod började forskare intres-

sera sig för och studera pappors betydelse för barns anknytningsutveckling (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006). Däremot finns det äldre svenska skildringar, så 

gamla som 300 år, som beskriver hur pappor tar hand om den nyfödde tills mamman åter-

hämtat sig och pappan är den förste som får gå in i förlossningsrummet efter att barnet är 

fött (Gillis,1993; Simkin,1996; Cronenwett & Newmark,1974, refererade i Erlandsson, 

2007). 

 

Shibli-Kometiani och Brown (2012) har intervjuat pappor om sin roll och sina känslor under 

förlossningen. De kom fram till att pappor innan förlossningen förväntade sig vara ett stöd 

för mamman under förlossningsarbetet. Det var svårare att vara stödjande än papporna hade 

trott, relaterat till deras egna känslor av hjälplöshet, ångest och rädsla, vilket gjorde att pap-

porna ofta kände sig misslyckade efter förlossningen. Det var viktigt med kontinuitet och 

information från barnmorskorna för att minska de negativa känslorna. 

 

Flera nutida studier visar på betydelsen av pappors deltagande i det nyfödda barnets vård, 

oavsett om barnet är friskt eller sjukt, fullgånget eller prematurt (Erlandsson, Christensson & 

Fagerberg, 2006, Erlandsson, Dsilna, Fagerberg & Christensson, 2007; Erlandsson, Chris-

tensson & Fagerberg, 2008; Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008). Lindberg m.fl. (2008), 
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som har studerat pappors anpassning till föräldraskap när de får ett prematurt barn, skriver 

att pappors deltagande i vården av sitt barn är mycket viktigt. En engagerad pappa är positivt 

för hela familjen och innebär stärkta band mellan föräldrarna. Pappor upplever det positivt 

att få vara delaktiga och knyter ofta starka band till sitt barn. Pappor känner stark längtan 

efter barnet när de inte kan vara nära och de känner en stark lust att beskydda det. Pappors 

roll som primär vårdgivare under mamma-barn-separation efter kejsarsnitt av fullgångna och 

friska barn är studerad av Erlandsson m.fl. (2008). De visar hur pappor gradvis tar till sig sitt 

barn under en process som behöver stöttas och de finner fördelar för både pappor, barn och 

mammor när pappor och barn ges möjlighet att vara nära varandra under mamma-barn-

separationen. Velandia, Matthisen, Uvnäs-Moberg och Nissen (2010) beskriver att barnen 

efter ett kejsarsnitt till och med mår bättre hos sin pappa än hos mamman, beroende på att 

mamman tvättas innan operationen så att dofterna är främmande för barnet samt att 

oxytocinfrisättningen hos mamman minskar på grund av ryggmärgsbedövning. 

 

Det finns studier som beskriver att föräldrar till prematurfödda barn har signifikant högre 

stressnivåer två månader efter utskrivning från sjukhuset än hos föräldrar till fullgångna och 

friska barn (Olshtain-Mann & Auslander, 2008). Det finns åtgärder som personalen kan 

vidta för att minska föräldrarnas upplevda stress. Det handlar om att hålla föräldrarna infor-

merade om barnets tillstånd, ge känslomässigt stöd, uppmuntra föräldrarna att vara hos sitt 

barn, röra vid det samt att guida föräldrarna till att delta i barnets omvårdnad (Turan m.fl. 

2008). Relationen mellan föräldrar och personal är viktig och det krävs en balans mellan 

närhet och distans (Fegran & Helseth 2009).  

 

I tidigare studier där deltagarna utgjorts av pappor har det varit tydligt att situationen kring 

födelsen har särskilt stor betydelse för papporna och något som de gärna velat prata om 

(Koppel & Kaiser, 2001). Thomas m.fl. (2011) uttrycker att det finns behov av fler studier 

kring pappors behov av stöd och för att få välfungerande och välmående familjer är det nöd-

vändigt att arbeta mer familje-centrerat istället för mamma-centrerat.  

Närhet 

Flacking m.fl. (2012) skriver att fysisk och känslomässig närhet är avgörande för det fy-

siska, emotionella och sociala välbefinnandet för både barn och föräldrar. Långvarig hud-

mot-hud-kontakt bör eftersträvas då det ger en positiv kognitiv och känslomässig utveckling 

hos barnet och anknytning respektive bindning mellan barn och föräldrar. Separation leder 

till ökad stress hos både barn och föräldrar och det är vanligare med depressioner och ångest 

hos föräldrar som varit separerade från sina barn. Hud-mot-hud-vård ger barnet lägre korti-

solnivåer, vilket i sin tur leder till bättre sömn, mindre smärta och bättre tillväxt. Miljön på 

en neonatalavdelning med mycket apparatur, få föräldrarum och ibland begränsade besöks-

tider leder ofta till ökad separation mellan barn och föräldrar. Nyqvist m.fl. (2010) skriver 

att stressen för föräldrar minskar då de har sina barn nära. Det kan ses som en del av föräld-

rarnas läkningsprocess i en krisreaktion efter en svår förlossning. Matthiesen, Ransjö-

Arvidsson, Nissen och Uvnäs-Moberg (2001) skriver att hormonet oxytocin frisätts vid hud-

mot-hud-vård, vilket hos föräldern ger lägre blodtryck, högre smärttålighet och ökad käns-

lighet för barnets anknytningsförsök. 

 

Erlandsson m.fl. (2007) konstaterar att det är bra för barnets välbefinnande att vårdas hud-

mot-hud hos sin pappa eller annan närstående under tiden barnet är separerat från sin 

mamma efter födsel med kejsarsnitt. När barnet vårdas hud-mot-hud gråter barnet mindre, är 

lugnare och andas mer effektivt jämfört med barn som placerats i en egen säng. Dessutom 

såg Erlandsson m.fl. att barnet ammar tidigare när det återförenas med mamman om barnet 
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fått vara hud-mot-hud hos sin pappa eller annan närstående under separationen från sin 

mamma. Personalen har en viktig uppgift i att stärka papporna i rollen som primär vårdgi-

vare under mamma-barn-separation och bör betrakta pappor som en resurs för barnet.  

 

I Halls (2005) studie beskrivs föräldrars upplevelser av att ha ett svårt sjukt nyfött barn. För-

äldrarna uppger att de känner sig osäkra och oerfarna, men uppmärksamma och vaksamma 

på vad som händer och på hur personalen agerar. De beskriver en känsla av att barnet behö-

ver dem och de vill vara nära för att själva ta hand om sitt barn. Misstro till personalen för-

kommer om de känner att personalen är oerfaren eller inte lyssnar på läkaren. Föräldrarna 

beskriver en rädsla att komma nära sitt barn om de inte tror att det skall överleva. Thern-

ström-Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog och Hedberg-Nyqvist (2011) har intervjuat 

pappor till för tidigt födda barn för att få reda på hur de upplever att vårda sitt barn hud-mot-

hud. De fick veta att hud-mot-hud-kontakt leder till att papporna känner sig viktiga och del-

aktiga som föräldrar. Papporna beskriver att de känner kontroll när de har sina barn hos sig 

och det upplevs naturligt, säkert och bekvämt. De beskriver även en ökad faderskänsla och 

att det är viktigt att få vara med i vården i direkt anslutning till förlossningen. I början säger 

papporna att de är lite rädda och knappt vågar röra på sig när de har barnen hos sig och de 

behöver hjälp med praktiska förberedelser för att underlätta hud-mot-hud-kontakten. 

 

Wigert m.fl. (2009) beskriver att barn har rätt till sina föräldrar på sjukhuset, men att det inte 

alltid fungerar så för barn som behöver vård på en neonatalavdelning. Faktorer som under-

lättar föräldranärvaro på neonatalavdelningen, enligt föräldrarna själva, är att de får komma 

och gå som de vill, får information och bjuds in till att delta i barnets vård. Faktorer som gör 

det svårare kan vara ohälsa hos föräldrarna eller en icke familjevänlig vårdmiljö, dessutom 

måste livet därhemma fortgå. Brist på information, långa avstånd mellan olika vårdenheter 

på sjukhuset, dåliga socio-ekonomiska förutsättningar och att bli illa behandlad av persona-

len är andra faktorer som påverkar föräldrarnas närvaro. I Nordisk standard för barn och 

ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB-standard) (Nordisk förening för sjuka barns 

behov, 2012), vilken är utformad i enlighet med barnkonventionen står det uttryckligen att 

barn har rätt till att ha föräldrar eller annan närstående hos sig under tiden det befinner sig på 

sjukhuset. Vidare fastslås det i NOBAB-standard att föräldranärvaro och föräldramedverkan 

under barns vistelsetid på sjukhus skall uppmuntras och stöttas.  

Anknytning 

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Mothander-Risholm (2006) beskriver anknytningsteorins 

framväxt med forskare som Bowlby och Ainsworth i förgrunden. Anknytningen kom att 

framstå, och betraktas än idag, som en primär biologisk funktion och ett oberoende motivat-

ionssystem som relationen mellan barnet och dess primära vårdgivare grundas på. Anknyt-

ningsteorin, som det framställs av Broberg m.fl. (2006), grundades under 1950-talet efter 

Bowlbys studier kring separation av mamma och barn samt efter Ainsworths studier kring 

samspel mellan mamma och barn. Anknytningsteorin utvecklas än idag. 

 

Anknytningen kan vara trygg eller otrygg, beroende på om barnet får positiv respons på sina 

anknytningsbeteenden och därmed ökad känsla av trygghet och beskydd. Det är barnet som 

knyter an till sin förälder och inte tvärtom. Relationen mellan föräldrar och barn styrs av två 

olika beteendesystem, anknytningssystemet och omvårdnadssystemet. Anknytningen ut-

vecklas genom att spädbarnet signalerar och föräldern svarar och tillgodoser barnets behov. 

Ainsworth talade även om att föräldrars bindning till sitt barn skiljer sig från barnets an-

knytning till sina föräldrar på så sätt att bindningspersonen ställer sig i sitt barns tjänst och 

inte bygger på beroende på samma sätt som anknytning. När barnet befinner sig i ettårsål-
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dern kan det förhoppningsvis balansera sin lust att utforska omvärlden med att tanka trygg-

het, vilket beskrivs med begreppen trygg bas/säker hamn, vilka utvecklades av Ainsworth 

(Broberg m.fl. 2006). Grunden för att en förälder så småningom skall kunna utgöra en trygg 

bas för sitt barn är att föräldern finns till hands och är beredd att gripa in för att hjälpa eller 

stötta sitt barn när så behövs (Bowlby, 2010). 

 

Ett litet barn kan knyta an till flera olika personer i och utanför familjen. Därmed inte sagt 

att alla anknytningsrelationer är lika viktiga för barnet. Barnet har ett så kallat hierarkiskt 

anknytningsmönster. Alla barn, med mycket få undantag, knyter an till sina vårdnadshavare. 

Undantagen kan vara barn med mycket svår utvecklingsstörning eller barn som inte har getts 

möjlighet att hinna skapa en anknytningsrelation till någon. När det gäller genusfrågor i re-

lation till anknytning är äldre forskning främst inriktad på relationen mellan mamma och 

barn. Historiskt sett har det varit mamman som i de flesta fall varit den primära vårdgivaren. 

Först på 1970-talet intresserade sig forskare för pappors betydelse för barns anknytningsut-

veckling och då såg de att barn riktade anknytningsbeteenden mot pappor på samma sätt 

som mot mammor enligt ett hierarkiskt anknytningsmönster. Om skillnader i anknytnings-

mönster är kopplat till kön, eller den som är den primära vårdgivaren utifrån socio-kulturella 

förutsättningar, är omdiskuterat (Broberg m.fl., 2006). Vidare uttrycker Broberg m.fl. själva 

ett behov av fortsatta studier kring pappors tillgänglighet, engagemang och ansvar samt 

klassiska kvinno- respektive mansroller. 

 

För att som förälder kunna ställa sig till barnets förfogande och svara på barnets signaler och 

tillgodose barnets behov krävs således delaktighet. När barnet vårdas på en neonatalavdel-

ning påverkas föräldrars möjlighet till delaktighet i vården av olika faktorer, t.ex. svårigheter 

att vara ensamma med sitt barn och känslor av utanförskap. Något som underlättar föräldrars 

delaktighet är att de får kontinuerlig information och känner tillit till personalen (Wigert, 

Johansson, Berg & Hellström, 2006). Wigert, Berg och Hellström (2007) och Wigert, Hell-

ström och Berg (2008) beskriver att personalen förväntar sig att föräldrarna skall vara del-

aktiga i barnets vård, men samtidigt sätter gränser för vad de anser att föräldrarna kan delta i 

utifrån eget tyckande. Personalens förhållningssätt är avgörande för hur mycket föräldrarna 

deltar i barnets vård på neonatalavdelningen. Bowlby (2010) beskriver hur den tidiga kon-

takten mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar är något som i hög grad påverkar an-

knytningen och bindningen. En viktig variabel som påverkar är tiden som föräldrar och barn 

är åtskilda under de timmar och dagar som följer efter förlossningen. 

Föräldranärvaro vid akut omhändertagande 

Ibland inträffar akuta situationer kring födelsen. Barnet kan födas sjukt eller prematurt, 

ibland till och med livlöst och vara i behov av akut omhändertagande för att överleva. Det 

finns idag rikstäckande riktlinjer kring det akuta omhändertagandet av nyfödda barn (SFOG, 

2008). Tidigare forskning har visat på både för- och nackdelar med föräldranärvaro i akuta 

situationer (Moore, 2009). Maxton (2008) intervjuade föräldrar vars barn behövt återuppliv-

ning och fann att minnena från återupplivningen var kortvariga och diffusa. Det som var 

stressande var oro över att barnet skulle dö. Det visade sig att föräldrar som inte närvarade 

vid återupplivning mådde sämre än de som var med. Maxton skriver vidare att det var viktigt 

att föräldrarna själva fick bestämma om de skulle vara närvarande eller inte. Föräldrarna 

som intervjuades ville alla vara närvarande vid återupplivningen. Litak (2012) har gjort en 

litteraturstudie för att få veta betydelsen av föräldrars närvaro vid återupplivning av barn. 

Hon kom fram till att föräldrar som inte var närvarande efteråt kände sig skyldiga då de upp-

levde att de inte tog sin roll som beskyddare på allvar. Trots ångest och rädsla beskriver för-

äldrarna att de känner en viss kontroll om de närvarade. De deltog i beslut som fattades och 
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de fick möjlighet att säga adjö i de fall där barnet inte överlevde. Inga av föräldrarna som 

närvarade upplevde att de tog skada av återupplivningsprocessen. 

 

Både Maxton (2008) och Litak (2012) beskriver vikten av att ha någon som stödjer föräld-

rarna under återupplivningen. Det är positivt om någon berättar vad som händer och svarar 

på frågor. Detta leder även till att återupplivningen kan pågå utan störningar eller onödiga 

avbrott. Familjerna har inget behov av psykologer eller präster under det akuta skedet. Hall 

(2005) skriver att vid tillfällen då föräldrarna ombads att vänta utanför kände de sig ute-

stängda och föreställde sig det värsta, de visste inte om barnet levde eller inte.  

KASAM 

Antonovsky (2005) beskriver att människan hela tiden rör sig mellan polerna hälsa och 

ohälsa och det är graden av KASAM, det vill säga känsla av sammanhang, som styr var vi 

befinner oss mellan dessa poler. Vid tillfällen i livet när människan upplever sin situation 

som begriplig, hanterbar och meningsfull har han/hon oftast en hög KASAM. 

Antonovsky beskriver KASAM enligt följande: 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som här-

rör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begrip-

liga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer 

på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engage-

mang. ( Antonovsky. 2005, s. 46).  

 

Antonovsky (2005) skriver att stress och spänningar uppstår när ett behov blir otillfredsställt 

eller när det ställs krav som måste bemästras för att ett mål skall uppnås. Dessa spänningar 

övergår till stressorer om de frestar på och överskrider en persons resurser, vilket i sin tur 

leder till ohälsa. Stressorer behöver inte bara vara av hotande karaktär utan uppstår även vid 

stora livsförändringar, t.ex. vid nyblivet föräldraskap. Positiva händelser är ofta lättare att ta 

tag i än negativa. Antonovsky skriver också att brist på sammanhang i en situation alltid 

leder till spänningar och att en person med stark KASAM klarar av att hantera sin situation 

eftersom denne upplever att situationen kommer att ordna sig. En människa med svag 

KASAM tänker däremot ofta att det inte är någon idé, känner förvirring och vill inte ta tag i 

problemet, som då kommer att kvarstå och leda till ohälsa. Detta innebär således att när 

människor ställs inför stressande situationer, stressorer, skapar det ett tillstånd av spänning 

som på något sätt måste hanteras. Beroende på hur framgångsrikt stressorerna hanteras ham-

nar personen någonstans mellan polerna hälsa och ohälsa.  

 

Att bli föräldrar innebär alltid en stor förändring i livet, vilket i sig leder till stress. Föds bar-

net sjukt eller prematurt leder detta troligtvis till att föräldrarna hamnar i ett läge som de inte 

har förutsett. Pappor vars barn efter födseln behöver akut omhändertagande och neonatal-

vård för att överleva befinner sig i en situation som behöver studeras mer. Tidigare forsk-

ning visar att pappor till svårt sjuka barn har svårare att anpassa sig till föräldraskapet (Turan 

m.fl. 2008; Fegran & Helseth, 2009; Wigert m.fl. 2009; Hall, 2005) samt att hela familjen 

påverkas under lång tid av att få ett barn som är sjukt vid födseln (Rautava m.fl. 2003). I 

sjuksköterskans omvårdnad bör det därför ingå att försöka hjälpa föräldrarna till att få den 

oväntade situationen strukturerad, begriplig och hanterbar för att de skall kunna ta sig ige-

nom den på ett bra sätt, med en högre KASAM. För att omvårdnaden av föräldrarna skall 

kunna bli så bra som möjligt behövs det mer kunskap om pappornas situation och deras upp-

levelser, då tidigare studier mestadels har fokuserat på mammor. 
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Syfte 
Syftet är att beskriva vad pappor upplever vid akut omhändertagande av sitt nyfödda barn. 

Material och metod 

Undersökningens design 

För att kunna beskriva vad pappor upplever vid akut omhändertagande av sitt nyfödda barn 

har en kvalitativ design använts. Kvalitativa intervjuer med öppna frågor (Danielsson, 2012) 

har utförts med pappor som varit närvarande vid det akuta omhändertagandet av sitt nyfödda 

barn. Den metodologiska ansatsen har varit induktiv, vilket har inneburit en förutsättningslös 

analys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) av pappornas upplevelser som gavs uttryck 

för i intervjuerna. Intervjuerna transkriberades ordagrant och metoden som användes för 

dataanalys var kvalitativ innehållsanalys, då den lämpar sig för att granska och tolka texter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Kontext 

På sjukhuset som var aktuellt i denna studie följer pappor sitt barn, oavsett tillstånd, från 

förlossningsrum till barnakutrum och neonatalavdelning och bevittnar hur barnet tas om-

hand. I barnakutrummet ansvarar förlossningsavdelningens undersköterska för att ta hand 

om papporna och dokumentera det akuta händelseförloppet på en white-board. Underskö-

terskan är även behjälplig med andra uppgifter som t.ex. blodprovstagning från navel-

strängen.  

 

Det akuta omhändertagandet är ett teamarbete där barnmorskor, barnsjuksköterskor, under-

sköterskor, barnläkare, obstetriker och narkosläkare kan delta. På det aktuella sjukhuset an-

ordnas utbildningar under tre veckor per år där dessa personalkategorier får möjlighet till 

teamträning i en realistisk miljö i ett format som kallas Center of Education in Pediatric Si-

mulator (CEPS) (Personlig kommunikation CEPS-ansvarig barnsjuksköterska Lena Wiik, 

januari 2013). Detta stämmer väl överens med vad Litak (2012) kommer fram till: Det skall 

finnas tydliga riktlinjer och ett samordnat tillvägagångssätt vid återupplivning. Detta förbätt-

rar kommunikationen och minskar stress och förvirring hos personalen. 

 

Definition av akut omhändertagande: I föreliggande studie avses här de akuta insatser som 

utförs med ett sjukt eller prematurt barn i direkt anslutning till födseln för att säkra och 

trygga vitala funktioner. Detta kan pågå i förlossningsrum, barnakutrum eller på intensiv-

vårdssal på neonatalavdelning. Tiden kan variera från minuter till flera timmar och kan inne-

fatta en mängd olika vårdhandlingar, allt från intubering och hjärtmassage till att se till att 

barnet behåller värme och blodsocker etc.  

Urval och deltagare 

Neonatalavdelningen där studien utförts ligger i västra Sverige. Avdelningen tar emot barn 

födda från 27e gestationsveckan och på avdelningen finns sex intensivvårdsplatser och tio 

familjerum. För att hitta lämpliga informanter delgavs tre sjuksköterskor på neonatalavdel-

ningen information om studien, i syfte att tillfråga och inhämta ett första medgivande om 

deltagande från tänkbara informanter. Ett bekvämlighetsurval tillämpades (Polit & Beck, 

2010). Inklusionskriterier var att de skulle vara pappor vars barn vårdats på neonatalavdel-

ning och att inskrivningen av barnet skett i direkt anslutning till födelsen, relaterat till sjukt 

och/eller prematurt barn samt att pappan varit närvarande vid det akuta omhändertagandet. 

Papporna skulle kunna tala svenska. Exklusionskriterie var att författarna inte själva skulle 
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varit närvarande vid det akuta omhändertagandet av de barn vars pappor de intervjuade. I 

samband med förfrågan om deltagande fick papporna skriftlig och muntlig information om 

studien (bilaga 1). Alla pappor utom en har barn som fötts på sjukhuset där studien utförts. 

Den pappa vars barn inte fötts på aktuellt sjukhus kom dit för eftervård men har varit med 

om ett akut omhändertagande utfört enligt samma nationella riktlinjer som på det aktuella 

sjukhuset.  

 

Tolv pappor tillfrågades om deltagande och tio pappor tackade ja, varpå de intervjuades. 

Papporna var i åldrarna 23-40 år. För sju pappor var det deras första barn, medan tre pappor 

hade ett eller flera barn sedan tidigare. Sju pappor uppgav att mamman mådde väl under 

graviditeten, tre pappor uppgav att mamman hade havandeskapsförgiftning. Barnen föddes i 

gestationsvecka 28+5 till 42+2 och vägde 700-4600g. Tre av papporna i studien fick tvil-

lingar. Orsakerna till inläggning på neonatalavdelningen var prematuritet i sex fall, i fem av 

dessa kombinerat med andningsstörning. Övriga orsaker till inläggning på neonatalavdel-

ningen, fyra fall, var mekoniumaspiration och därav andningsstörning huvudorsak till in-

läggning. Barnen föddes med akutsnitt i fem fall, med sugklocka i två fall och normal för-

lossning i tre fall. Samtliga pappor utom en visste sedan tidigare om att det fanns en neona-

talavdelning för nyfödda i behov av sjukvård. Intervjuerna varade 13-33 minuter. 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer med öppna frågor har utförts, inspirerade av Danielsson (2012) samt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Som stöd vid intervjuerna användes en intervju-

guide med frågeområden och stödord (bilaga 4). Intervjuerna inleddes med en uppmaning 

till deltagarna, som kunde lyda så här: Kan du berätta för oss om när ditt barn föddes? Som 

svar på denna uppmaning kom i de flesta fall en lång beskrivning av hur det var när barnet 

föddes. Vid behov kompletterades den inledande frågeställningen med frågor för att få pap-

porna att berätta vad han upplevde vid det akuta omhändertagandet. Frågorna ställdes utifrån 

intervjuguiden, där även bakgrundsfrågor ingick. Bakgrundsfrågorna ställdes på slutet av 

intervjun om inte pappan redan svarat på dem. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter ordagrant. Vid nio intervjuer deltog båda författarna och vid en intervju deltog bara 

en författare på grund av att den andra varit närvarande vid det akuta omhändertagandet av 

just den pappans barn. Nio intervjuer utfördes i ett ostört rum på sjukhuset, i nära anslutning 

till familjens utskrivning från neonatalavdelningen. En pappa intervjuades i hemmet, i direkt 

anslutning till utskrivningen på grund av tidsskäl.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). Hela inter-

vjutexterna betraktades som studiens analysenhet. Meningsenheter plockades ut och konden-

serades i en process där meningsenheterna kortades ner utan att förlora sin kärna. De kon-

denserade meningsenheterna förseddes med koder. Kodningsprocessen gjorde det möjligt 

för författarna att se på meningsenheterna ur ett nytt perspektiv, då den innebar en abstrakt-

ion och tolkning av meningsenheterna. Flera meningsenheter kunde benämnas med samma 

kod och olika koder kunde slutligen grupperas i 16 subkategorier och fem kategorier. Under 

hela analysprocessen rörde sig författarna mellan helheten och delarna för att inte gå miste 

om texternas ursprungliga innehåll. Exempel på hur meningsenheter kodades och kategori-

serades visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori kategori 

Jag tänkte bara på dem hela tiden. Ville vara hos 

båda 

Att känna sig 

kluven 

Otillräcklighet i 

förhållande till  

Alla andra hade sina barn hos sig och vi 

kunde inte ens hålla vårt barn. 

Ville vara nära Att vara bero-

ende av andra 

 sig själv och 

andra 

 

Etiska överväganden 
Studiens etiska överväganden har gjorts med utgångspunkt i fyra grundläggande etiska prin-

ciper: (1) Godhetsprincipen, (2) människovärdesprincipen, (3) autonomiprincipen (4) rättvi-

seprincipen (Kjellström, 2012). I föreliggande studie har detta inneburit arbete utifrån ett 

tydligt etiskt motiv (Kjellström, aa), som var att resultatet kan vara värdefullt för pappor och 

hela familjer vars barn behöver akut omhändertagande i samband med födelsen. Hälso- och 

sjukvårdspersonal som möter dessa familjer kan troligen genom ökad förståelse för pappors 

upplevelser ge ett bättre bemötande vid liknande situationer i framtiden. Pappornas delta-

gande har varit helt frivilligt och inte påverkat vården av dem eller deras barn. Det har inte 

lagts något fokus eller värdering i vad informanterna hade för bakgrund. Det som var intres-

sant och betydelsefullt för att delta i studien var att informanterna var pappor som upplevt ett 

akut omhändertagande av sitt nyfödda barn. Papporna själva har kunnat påverka var och när 

intervjuerna skulle hållas. Papporna eller författarna har däremot inte själva kunnat påverka 

vem som skulle medverka i studien. Under arbetets gång har dessutom hänsyn tagits till ve-

tenskapsrådets (2002) krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

Studien har genomförts som ett förbättringsarbete på en neonatalavdelning och innan inter-

vjuerna påbörjades gav klinikens verksamhetschef sitt skriftliga godkännande till att studien 

genomfördes (bilaga 2; bilaga 3). 

 

Processen av informerat samtycke (Kjellström, 2012) inleddes när papporna kontaktades av 

sjuksköterskorna på neonatalavdelningen och erhöll muntlig och skriftlig information om 

studien. Informationen upprepades vid bestämmande om tidpunkt för intervjun och vid in-

tervjutillfället. Det informerade samtycket dokumenterades vid intervjutillfället med en 

namnunderskrift och i samband med detta informerades deltagaren på nytt om frivilligheten 

i att delta, att vården av barnet inte påverkades av deltagande eller avbrytande och att det 

gick bra att avbryta när som helst utan förklaring. För att papporna skall kunna ta del av re-

sultatet har de i samband med underskrift av det informerade samtycket fått uppge adress. 

 

För att värna om deltagarnas välbefinnande, integritet och för att minimera deras beroende-

ställning (Kjellström, 2012) genomfördes förfrågan om deltagande med hjälp av tre sjukskö-

terskor på neonatalavdelningen. Författarna visste inte vem som hade tillfrågats förrän per-

sonen i fråga tackat ja till att delta. Intervjuerna beslutades äga rum i nära anslutning till fa-

miljens utskrivning från avdelningen för att ytterligare minimera deltagarens beroendeställ-

ning. Författarna ville samtidigt ha tillgång till neonatalavdelningens kurator och psykolog 

om något skulle dyka upp under intervjuerna som deltagaren kunde behöva hjälp och stöd  

för att bearbeta.  
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Resultat 
Under analysen framkom 16 subkategorier, 5 kategorier och en huvudkategori som presente-

ras nedan i tabell 2 och i text. 

 
Tabell 2. Sammanställning av kategorier 

Subkategori Kategori Huvudkategori 

Rädsla för hur barnet skall se ut Rädsla för det okända Att gå från kaos 

Rädsla för att komma nära barnet  till kontroll 

Rädsla för död eller sjukdom hos barn 

eller mamma 

  

Rädsla för sjukhusmiljön   

Att vilja vara hos både mamma och 

barn 

Otillräcklighet i förhållande 

till sig själv och andra 

 

Att vara beroende av andra   

Att känna inre och yttre krav   

Att inte veta vad som händer Overklighet i den nya  

Känsla av osäkerhet situationen  

Att uppleva främmande känslor   

Att få komma nära sitt barn Delaktighet i vården av   

Att förstå vad som händer  sitt barn  

Att känna sig delaktig i det som händer   

Personalen skapar lugn Förtroende för vård-  

Att lita på personalen personalen  

Att känna förhoppning om att det blir 

bra 

  

 

Att gå från kaos till kontroll 
Papporna var från början rädda, kände sig otillräckliga och upplevde situationen som overk-

lig. Med hjälp av egna och utifrån kommande resurser, bland annat barnsjuksköterskans om-

vårdnad och information, fann papporna efter olika lång tid en känsla av att vara delaktiga 

och ett förtroende för vårdpersonalen, som ledde till en högre känsla av sammanhang, det 

vill säga KASAM.  

Rädsla för det okända 
Papporna beskrev rädsla. Rädslan berodde på olika saker, allt från att de inte visste hur bar-

net skulle se ut till att de från början hade svårt för sjukhusmiljön i sig. Den rädsla som var 

vanligast och mest framträdande var rädslan för att barnet eller mamman skulle dö. Rädslan 

var i de flesta fall snabbt övergående och minskade av att papporna fick information om vad 

som pågick. Papporna tittade på hur personalen reagerade och betedde sig, var personalen 

lugn blev papporna lugnade. För papporna med mycket för tidigt födda barn tog det i regel 

extra lång tid innan de slutade vara rädda. De vågade inte riktigt tro på att barnen skulle 

överleva efter det akuta omhändertagandet, då detta ofta följdes av andnings- och pulstillbud 

under längre tid. 

Rädsla för hur barnet skall se ut 

Framför allt pappor till de för tidigt födda barnen beskrev rädslor i form av att de från början 

var rädda för att titta på barnet, då de inte visste hur det skulle se ut. De var även rädda för 
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att ta i dem, eftersom de var så små och papporna var rädda för att bryta ben eller göra bar-

nen illa.  
 

Man har små luckor ibland, men just när man kom upp och man var ju liksom rädd lite för 

det här hur det skulle se ut och så. 

 

Rädsla för att komma nära barnet  

Papporna som var rädda för att de skulle förlora sitt barn höll sig på avstånd för att inte 

komma barnet nära. En pappa beskriver detta tydligt, vilket visas i nedanstående citat och 

andra pappor beskrev hur de pustade ut när de gick ut från salen på neonatalavdelningen. 

Någon pappa upplevde att det fanns ett glapp mellan vad en del personal förväntade sig av 

honom som pappa och vad han själv kände att han mäktade med, relaterat till rädsla för att 

komma nära barnet. Papporna valde gärna att vara med mamman om barnet var sjukt, där 

kände de sig tryggare. Det förekom dubbelbottnade känslor kring att vilja vara hos barnet 

men ändå inte på grund av rädslan.  

 
I vårt fall var det den minsta som klarade sig bäst i det skedet då den andra hade det lite tuf-

fare och de fick stoppa ner en respiratorslang. Så där blev det lite att jag koncentrerade mig 

på den minsta för att jag skulle slippa och…. Tänkte att nej för sjutton, jag fokuserar på det 

som är bra då, eller ja i den situationen. 

 

Rädsla för död eller sjukdom hos barn eller mamma 

Papporna beskrev sin rädsla för att barnen inte skulle klara sig. Papporna beskrev att de inte 

trodde att hjärtat slog och att de såg hur personalen jobbade med och ventilerade barnen. 

Flera pappor var oroliga över hur det skulle gå med mamman, detta var främst i de fall som 

förlossningen skett med kejsarsnitt. De beskrev att det är mycket värre när någon som står 

dem nära är sjuk.  

 
Sen när man såg henne, hon var ju så liten, det var ju så mycket tankar som gick liksom… 

Fixar hon detta, fixar min fru detta liksom. 

 

Rädsla för sjukhus 

En del pappor beskrev en rädsla för att se blod eller en rädsla för sjukhusmiljön. Denna 

rädsla var inte vanlig men förekom. Det fanns pappor som uttryckte att sjukhusmiljön inte 

varit så hemsk som de trott, väggarna var inte vita och sterila som de föreställt sig.  

 
Jag är ju lite stickrädd och så, så jag låg ju på backen, alltså jag svimmar lätt så jag la mig 

ned ifall jag skulle svimma, precis det sista då. 

 

Otillräcklighet i förhållande till sig själv och andra 
Papporna beskrev på olika sätt känslor som tolkades som otillräcklighet i den främmande 

situation som de hamnade i då deras nyfödda barn behövde akut omhändertagande. Otill-

räckligheten innebar bland annat att de inte klarade sig själva utan var beroende av andra. I 

de flesta intervjuer förekom upplevelser av att de ville vara hos både mamma och barn sam-

tidigt, vilket ledde till att papporna kände sig kluvna. Vidare framkom det att papporna 

kände krav på sig att vara starka och manliga för att stödja mamman och sitt barn i denna 

svåra situation. 
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Att vilja vara hos både mamma och barn 

När det nyfödda barnet behövde akut omhändertagande hamnade papporna i ett läge där de 

slets mellan sina egna känslor, önskningar och uppfattningar om vad som för stunden var det 

bästa och det rätta att göra. Papporna uttryckte å ena sidan en önskan om att vara nära 

mamman, både för att de kände oro för henne och för att de kände trygghet i hennes säll-

skap. Å andra sidan uttryckte papporna en känsla av att de ville och borde vara hos sitt ny-

födda barn, med hänsyn till sig själv, barnet och mamman. Helst ville papporna att familjen 

skulle vara enad och när det blev så uttryckte de lättnad och glädje. Papporna beskrev att det 

var bra att vårdpersonalen sa till dem att de skulle följa barnet så de slapp fatta det beslutet 

själva. 

 
Det var så mycket på en gång, in och ut och så visste jag inte om jag skulle vara vid barnet 

eller vara med sambon, så man blev kluven. Man stod nästan i dörröppningen och visste inte 

var man skulle ta vägen. 

Att vara beroende av andra 

Papporna beskrev känslor av att inte kunna påverka sin situation och att de var i vårdperso-

nalens händer, t.ex. när det gällde att förflytta sig mellan olika avdelningar för att kunna vara 

ett stöd för mamman och barnet. De beskrev att de inte hittade själva i korridorerna mellan 

de olika avdelningarna utan var tvungna att vänta på att någon hade tid att följa dem. Detta 

beskrevs som oerhört frustrerande. Papporna beskrev också hur de trots stark längtan efter 

sitt barn tvingades vänta med att komma nära på grund av olika omständigheter vid det 

akuta omhändertagandet som de inte kunde påverka själva. 

 
Jag minns att läkaren sa till den barnmorskan som skulle ta hand om mig att jag måste sitta 

ned och jag ville inte sitta, för jag ville hålla om henne [gråt], ååå… 

 

Att känna inre och yttre krav 

Kraven som papporna upplevde vid det akuta omhändertagandet beskrevs som inre och yttre 

krav. De inre kraven var känslor av att behöva vara starka, hålla sig samlade och inte visa 

sig svaga inför mamman och sin omgivning. Papporna hade krav på sig, som kunde vara 

både inre och yttre, att vara den som organiserade, höll i praktiska bitar, informerade och 

höll kontakten med t.ex. mor- och farföräldrar. De yttre kraven innebar att papporna kunde 

känna krav att delta eller närvara i vården av det nyfödda barnet på ett sätt som kunde kän-

nas skrämmande, relaterat till olika rädslor som beskrivs i ovanstående kategori, eller kändes 

svårt, relaterat till att pappan själv var trött eller mådde dåligt. 

 
Man var ju tvungen att visa, eller ta fram den starka sidan och liksom lugna henne då, att det 

går bra. Men det är klart man var livrädd det var man ju.  Man var inte fräck. 

 

Overklighet i den nya situationen 
Papporna upplevde hela situationen kring att få ett barn som behövde akut omhändertagande 

som overklig. Papporna kämpade för att hänga med och begripa vad som hände. De upplev-

de osäkerhet och främmande känslor då de försökte hitta sin roll i det nya obekanta och 

overkliga.  
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Att inte veta vad som händer  

Vid det akuta omhändertagandet försökte papporna förstå vad som hände genom att tolka sin 

omgivning på olika sätt. I de fall där ingen hann med papporna vid det akuta omhänderta-

gandet stod de oftast, rädda för att störa, i ett hörn och försökte själva finna förståelse i vad 

som hände. Papporna beskrev hur de tittade på personalens ansiktsuttryck för att få en upp-

fattning om hur allvarligt läget var och hur de försökte tolka vad som sas i rummet och vad 

som skrevs på white-boarden. Många gånger upplevde papporna att det var svårt att hänga 

med. Det var mycket som hände snabbt och på samma gång. Papporna upplevde att persona-

len runt barnet visste vad de gjorde och att de var synkroniserade i sitt arbete, men papporna 

själva upplevde kaos. Papporna beskrev hur de uppfattade att även personalen verkat stres-

sade och ostrukturerade innan barnet föddes.  

 
Jag tittade mer på ansiktena och uttrycken på läkarna och på personalen för att veta, att ja, 

hur de kände liksom och det här. Var det normalt eller var det något onormalt då och så där. 

 

Papporna upplevde att deras förförståelse kring hur det var att få barn inte stämde. De pap-

por som hade varit med om en förlossning tidigare jämförde mycket med den upplevelsen 

och konstaterade att den här gången blev det annorlunda. Under det akuta omhändertagandet 

upplevde papporna att det var jobbigt att inte veta vad som hände och hur det skulle gå för 

barnet. Papporna upplevde just då att de inte fick veta så mycket. En pappa beskrev hur han 

fick fortlöpande information om vilka åtgärder som utfördes på barnen, men inte någon in-

formation om det han undrade mest, det vill säga om barnen mådde bra och skulle överleva. 

Informationen togs emot på olika sätt och missförstånd uppstod ibland beroende på pappor-

nas tidigare erfarenheter. Papporna uttryckte en önskan om att få mer information innan bar-

nen föddes. Papporna var ibland oförberedda på att förlossning var på gång på grund av att 

de inte hade förstått informationen som getts, t.ex. innebörden av att mamman var öppen 6 

cm. 

 

Känsla av osäkerhet 

När papporna närvarade vid det akuta omhändertagandet beskrev de känslor av osäkerhet. 

De var osäkra i sin roll som nyblivna pappor och visste inte vad som förväntades av dem. De 

höll sig gärna i bakgrunden för att inte störa eller vara i vägen. Papporna utryckte att de var 

rädda för att göra något fel som påverkade barnet eller personalen negativt. En pappa be-

skrev hur han blivit tillsagd att inte filma när barnet låg på mammans bröst, trots att han tog 

ned kameran direkt funderade han på om han trampat någon på tårna och att detta inte varit 

hans mening. Han påtalade själv det surrealistiska i att under det akuta omhändertagandet stå 

och fundera över detta. 
 

Jag tog nog på henne men man är rädd för att störa personalen som jobbade med henne 

också. Jag har i alla fall väldigt lätt för att ta på mig något om det går fel och då hade jag 

känt det som att det hade varit mitt fel. Om hon inte hade överlevt. 

 

Att uppleva främmande känslor 

Papporna beskrev starka känslor som kom över dem under det akuta omhändertagandet. De 

kände sig chockade, omtumlade och vimmelkantiga. Papporna beskrev hur de växlade 

snabbt i känsloläge, vilket gjorde att de både skrattade, grät och ibland kände sig helt tömda 

på känslor. Papporna upplevde också en känslomässig utmattning som ledde till trötthet. 

Mycket av det som hände under det akuta omhändertagandet hade papporna svårt att komma 
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ihåg. De beskrev det som en dimma av händelser och upplevelser och hur de inte riktigt 

kände igen sig själva. Det kunde även handla om att inte längre hitta från ett ställe till ett 

annat eller om att få en annorlunda tidsuppfattning där en kort tid kunde kännas lång, men 

lika gärna tvärtom. 

 
Jo men det kändes ju… bra det gjorde det alltså, det är en väldigt konstig upplevelse, därför 

att när man är där uppe så är det alltså, när man går ut ur rummet.. så nästan lämnar man den 

världen, så det är en konstig känsla på det sättet… 

 

Delaktighet i vården av sitt barn 
När papporna upplevde delaktighet i vården av sitt barn, utifrån egna förutsättningar, upp-

levde de det som mycket positivt. Det handlade om att komma nära sitt barn, förstå vad som 

hände och att papporna upplevde att de hade en självklar plats i vården av sitt barn. 

Att få komma nära sitt barn 

Papporna beskrev den lättnad och glädje de kände när de för första gången fick komma nära 

sitt nyfödda barn. De pappor som fick sina barn på bröstet när de kom till neonatalavdel-

ningen beskrev det som en stor och härlig händelse. En pappa beskrev att det var först när 

han fick sitt barn hos sig i famnen som han förstod att han hade blivit pappa. Papporna be-

skrev hur personalen gav dem stöd i att våga närma sig sitt barn genom att vägleda dem och 

göra så att de vågade komma nära. En pappa betonade att det var fördelaktigt om personalen 

lyssnade in vad som kändes okej för varje enskild pappa att göra i denna främmande och 

skrämmande situation och inte bara förutsätta att pappan vågade vara nära.  

 
Det var helt fantastiskt att äntligen få det här barnet och de var jättesnälla och talade om hur 

jag skulle hålla och allting, så jag fick lägga mig och man såg till så att barnet mådde fint så 

att säga …… det var en rent fantastisk upplevelse, det var det största liksom, det var det [tå-

rar]. 

 

Att förstå vad som händer 

Papporna beskrev upplevelser av att hänga med och förstå vad som hände, dessa upplevelser 

kom under olika skeden. De pappor som var förberedda på att personalen troligen behövde 

ta med barnet till ett annat rum och lägga in barnet på neonatalavdelning kände sig trygga i 

att veta detta redan innan. Även de som hade någon bredvid sig under det akuta omhänder-

tagandet, någon som berättade vad som gjordes och vad papporna kunde göra förstod situat-

ionen bättre. Papporna påtalade vikten av upprepad förståelig information som gjorde det 

möjligt för dem att förstå och vara delaktiga på ett sätt som annars skulle varit omöjligt. 

Papporna betonade vikten av förståelig information både före, under och efter det akuta om-

händertagandet.  

 
Väldigt viktigt att man har en bra, barnskötare eller barnmorska, jag vet inte vem det var som 

var med där, men hon talade om vad som hände hela tiden, det är ju väldigt a och o att veta för 

om jag skall känna mig trygg. 

 

Att uppleva en självklar plats i vården 

Papporna upplevde för det mesta att de hade en självklar plats i vården av sitt barn. Persona-

len visade detta genom att engagera sig för att papporna skulle kunna vara närvarande. Pap-
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porna kände att de inte glömdes bort trots att de höll sig i bakgrunden. Det handlade om att 

personalen inte lämnade papporna ensamma under det akuta omhändertagandet eller såg till 

att papporna fick i sig mat eller dryck. När papporna kände sig delaktiga i vården kände de 

sig stärkta som pappor, blev lugnare och kände att de gjorde något för sitt barn. 

 
Han hade kalla fötter och hon sa att nu kan du hålla i foten här, så det var väldigt skönt att 

vara med liksom och få hjälpa till på något sätt. Inte hjälpa till men vara med på något sätt, 

inte bara stå utan man gör någonting för min son. 

 

Förtroende för vårdpersonalen 
Papporna beskrev att de hade ett stort förtroende för vårdpersonalen. Detta visade sig bland 

annat genom att de kände sig lugna när de såg hur personalen agerade. De beskrev att de 

upplevde personalen som kunnig i det de gjorde, vilket hjälpte dem genom det akuta om-

händertagandet. När den första tanken om död hade lagt sig, hade papporna oftast positiva 

förhoppningar om hur det skulle gå för barnet och mamman. 

Personalen skapar lugn 

Papporna tittade på hur personalen agerade. Information om vad personalen gjorde och var-

för hade också en lugnande inverkan på papporna. Var personalen lugn blev även papporna 

lugna. När papporna och barnen kom till neonatalavdelningen beskrev de att de blev lugna 

eftersom personalen var lugn och kompetent i vad de gjorde. Även den tysta miljön och den 

lugna färgställningen på neonatalavdelningen bidrog till detta. 

 
Att de var så lugna också gjorde att en annan blev lugn, att det inte var nån stress eller nån-

ting, det är klart att det är vardagsmat för dem. De är ju med om det här i stort sett varje dag, 

men att man som person här uppe är så lugn, det smittar ju av sig. Att de informerar om vad 

som händer och så vidare. 

 

Att lita på personalen 

Papporna beskrev att de litade på personalen och att de kände förtroende för vården. Pap-

porna upplevde att personalen var synkade och visste vad de skulle göra under det akuta 

omhändertagandet. 

 
Barnet var ju väldigt blått och det slutade skrika och så, så det var ju… Jag litade ju väldigt 

mycket på dem som följde med och hon som jag var med talade om hela tiden vad som 

hände och så. 

Att känna förhoppning om att det ordnar sig 

Papporna hade starka förhoppningar om att det skulle gå bra för deras barn. Det framkom i 

intervjuerna att de gärna såg positivt på situationen de befann sig i och att de hade en stark 

framtidstro.  

 
Sen såg jag henne och då tänkte jag: va bra, då släppte allting liksom, så jag tänkte vi har en 

bit framför oss, men bara alla mår bra liksom och är friska, sen får det bli som det blir. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjuer med öppna frågor (Danielsson, 2012) som metod har gjort det möjligt 

att ta till sig pappornas upplevelser på flera olika sätt. Att närvara vid intervjuerna och med 

egna ögon och öron se och höra vad papporna säger är värdefullt för förståelsen av texterna 

vid den efterkommande analysen. Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004) möjliggör att se på texterna på olika sätt under analysprocessens gång. T.ex. är det 

intressant att se hur kodningsprocessen bidrar till att klargöra vad texten egentligen handlar 

om på ett sätt som författarna inte hade förväntat sig. Graneheim och Lundman (2004) po-

ängterar att en text alltid innehåller flera innebörder och att det alltid krävs tolkning när en 

text bearbetas. Det är därför nödvändigt att ofta återvända till orginalutskrifterna av intervju-

erna för att vara säker på att den ursprungliga betydelsen inte går förlorad under analysen, 

vilket författarna gjort. Styrkor med vald metod har varit att pappornas upplevelser har tyd-

liggjorts.  

 

Alla intervjuer utom en ägde rum på sjukhuset i nära anslutning till utskrivning från neona-

talavdelningen. En anledning till att intervjuerna gjordes när familjerna fortfarande var in-

skrivna på neonatalavdelningen var att det skulle vara lätt att få hjälp av klinikens kurator 

eller psykolog om något framkom under intervjuerna som papporna behövde hjälp med att 

bearbeta. Någon sådan situation uppstod inte, däremot var intervjuerna mycket känslosamma 

vid flera tillfällen och frågan om samtalsstöd kom då upp. Papporna gav uttryck för att de 

hade stöd i sin partner och personalen på neonatalavdelningen. Dessutom uppgav nästan 

samtliga pappor att de haft kontakt med kurator och/eller psykolog under vårdtiden.  

 

En kvalitativ studies trovärdighet kan beskrivas med begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att uppnå giltighet och tillförlit-

lighet har författarna pendlat mellan delar och helhet under analysprocessen. Författarna har 

arbetat både enskilt och tillsammans för att kunna tolka pappornas upplevelser på bästa sätt. 

När det gäller studiens överförbarhet konstateras att varje pappas upplevelse är unik, men 

deras berättelser har många gemensamma beröringspunkter. Resultatet borde därför kunna 

överföras till andra pappor i liknande situation. 

 

Författarna är yrkesverksamma som sjuksköterskor inom neonatalvård på den enhet där stu-

dien har genomförts. Detta innebär att författarna har en förförståelse kring studiens sam-

manhang. Enligt Priebe och Landström (2012) finns det inom omvårdnadsforskningen en 

medvetenhet om att författarnas förförståelse har betydelse för forskningsprocessen. Förför-

ståelsen har i detta fall underlättat bland annat vid intervjutillfällena, då det har varit lätt för 

författarna att följa papporna i deras beskrivningar kring det akuta omhändertagandet. För-

förståelsen som sådan har inte upplevts negativ på något sätt i denna studie. Det som skulle 

kunna vara negativt med att författarna arbetar på den enhet där studien utförts är att delta-

garna skulle kunna känna press att delta eller inte våga uttrycka sin uppriktiga mening. För-

fattarna har själva upplevt det positivt att utföra intervjuerna tillsammans, då de har komplet-

terat varandra. För papporna kanske det hade känts mer avslappnat och mindre utsatt att in-

tervjuas av en person.  

 

När det gäller urval har en pappa fått barn på ett annat sjukhus än det aktuella. Trots att det 

akuta omhändertagandet har skett enligt samma nationella riktlinjer är de exakta omständig-

heterna kring det akuta omhändertagandet inte kända. Pappan inkluderades då det är hans 
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upplevelse som är av intresse för studien. En pappa intervjuades av endast en av författarna 

eftersom den andra närvarat vid det akuta omhändertagandet av hans barn. För att få likvär-

diga intervjuer hade han kunnat exkluderas, men det bedömdes inte som nödvändigt då han 

inte visste att den sjuksköterska som närvarat vid det akuta omhändertagandet var en av för-

fattarna. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det var viktigt med information för att få begriplighet i det som händer 

för att kunna hantera det och därmed undvika eller minska känslor av rädsla, otillräcklighet 

och overklighet. Det sågs en skillnad mellan de pappor som hann få information innan eller 

under det akuta omhändertagandet och de pappor som inte fick det. Pappor som fått inform-

ation kände sig mindre rädda, kände sig mer delaktiga och hade större förtroende för vården. 

Det beror antagligen på att dessa pappor kände större KASAM än de pappor som inte hann 

få information, vilket stämmer väl överens med Antonovskys (2005) konstaterande att hög 

hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet. Med detta i åtanke kan konstateras att 

det i barnsjuksköterskans omvårdnad är viktigt med information både innan, under och efter 

det akuta omhändertagandet för att öka pappornas sammantagna KASAM. 

 

Antonovsky (2005) beskriver olika typer av samband en människa kan ha mellan KASAMs 

olika komponenter, det vill säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket blir 

intressant att ställa i relation till studiens resultat. I resultatet framkom att papporna känner 

yttre och inre krav. Enligt Antonovsky behöver en människa förstå vad dessa krav består i 

för att kunna känna att han eller hon kan leva upp till dem. Om människans omvärld uppfatt-

tas som kaotisk och oförutsägbar får han eller hon svårt att känna att det kommer att gå bra. 

Det faktum att papporna i studien ändå hyser framtidstro och hopp skulle kunna bero på att 

intervjuerna är utförda när en tid passerat sedan det akuta omhändertagandet. Vid tidpunkten 

för intervjuerna stod familjerna inför att få komma hem och förhoppningsvis hade papporna 

med inre och yttre resurser börjat inse vari kraven på honom som pappa bestod. Hade inter-

vjuerna skett i direkt anslutning till det akuta omhändertagandet hade förmodligen pappor-

nas svar varit annorlunda. 

 

En typ av samband av KASAMs komponenter (Antonovsky, 2005), som torde vara typisk 

för pappor mitt under det akuta omhändertagandet, är låg begriplighet + låg hanterbarhet + 

hög meningsfullhet. Enligt Antonovsky är en sådan människa modig och engagerad i sitt 

sökande efter förståelse och resurser för att öka sin begriplighet och hanterbarhet och där-

med sin KASAM. Studiens resultat visar hur pappor vid det akuta omhändertagandet har 

svårt att hänga med på vad som händer, känner sig chockade och omtumlade, men hur de 

strävar efter att nå förståelse genom att tolka sin omgivning på olika vis, t.ex. genom att be-

trakta personalen, tolka kommunikationen personalen emellan, titta på barnet och försöka 

förstå övervakningsutrustningen. Detta stämmer väl överens med Antonovskys beskrivning 

av problemhantering som är beroende av KASAM som helhet. 

 

Personalen på det aktuella sjukhuset övar regelbundet på att ta hand om livlösa barn. Detta 

är troligen en bidragande orsak till att papporna upplever att personalen är synkad och hela 

tiden vet vad de skall göra. Även ur ett föräldraperspektiv verkar det således finnas fördelar 

med de rikstäckande riktlinjer (SFOG, 2008) som idag finns kring det akuta omhänderta-

gandet av nyfödda barn samt den återkommande teamträning som enligt CEPS-ansvarig 

barnsjuksköterska Lena Wiik (personlig kommunikation, januari 2013) bedrivs på det aktu-

ella sjukhuset. En viktig detalj i teamarbetet kring barnet är att förlossningens underskö-
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terska ansvarar för att ta hand om pappan samtidigt som hon skall dokumentera på white-

board och dra prover ur navelsträngen under den del av det akuta omhändertagandet som 

sker i akutrummet på förlossningen eller på operation. Studiens resultat visar att bara ett 

fåtal pappor har upplevt att de haft någon bredvid sig som förklarat vad som händer och det 

kan konstateras att undersköterskan många gånger har en omöjlig uppgift i att hinna med 

alla sina uppgifter. Det vore naturligtvis fördelaktigt om det fanns resurser så att en person 

var avdelad enbart för att stötta, informera och vägleda pappan under det akuta omhänderta-

gandet. Denna person, som skulle avlasta förlossningens undersköterska, skulle kunna vara 

t.ex. en undersköterska från neonatalavdelningen som har kunskap om och insikt i vård-

åtgärder som hör det akuta omhändertagandet till. Både Maxton (2008) och Litak (2012) 

skriver om vikten av att ha någon som berättar och stödjer föräldrarna vid det akuta omhän-

dertagandet av barnet. Stödet under det akuta skedet ges bäst av vårdpersonal som kan för-

klara vad som sker. Psykologer och kuratorer behövs först under ett senare skede. Har för-

äldrarna någon hos sig leder detta även till att återupplivningen kan fortgå utan störningar 

och frågor om vad som sker. 

 

Tidigare forskning visar hur hud-mot-hud-vård kan bidra till föräldrarnas läkningsprocess 

vid den krisreaktion som startar vid en svår förlossning (Nyqvist m.fl., 2010). Resultatet i 

föreliggande studie visar att de pappor som har haft möjlighet att få upp sitt nyfödda barn i 

famnen direkt efter det akuta omhändertagandet beskriver den upplevelsen som mycket po-

sitiv. En pappa beskriver till och med att det är först då som allt faller på plats, att det är då 

han förstår att han blivit pappa. Detta stämmer väl överens med det som Thernström-

Blomqvist m.fl. (2011) beskriver om hud-mot-hud-vård. Den utgör en viktig del för att pap-

porna skall känna delaktighet i omvårdnaden av sitt barn och leder till en ökad faderskänsla. 

Det var stor variation i när papporna fick sina barn hos sig hud-mot-hud första gången. Wi-

gert m.fl. (2009) beskriver att personalen har olika syn på i vad och när föräldrarna kan delta 

i omvårdnaden. De beskriver att personalen anser att det är självklart att föräldrarna skall 

närvara i omvårdnaden, men det är olika hur personalen bjuder in dem till att närvara. Med 

barns trygga anknytning i åtanke och om hur föräldrarna binder till sina barn, borde det idag 

inte rekommenderas något annat än att båda föräldrarna skall vara tillsammans med sitt ny-

födda barn så mycket som möjligt. Enligt NOBAB-standard (Nordisk förening för sjuka 

barns behov, 2012) är detta ett krav, det vill säga att barn har rätt till sina föräldrar på sjuk-

hus samt att deras närvaro och medverkan skall uppmuntras och stöttas. Hud-mot-hud-vård 

är en vårdform som i ett flertal studier har visat sig vara mycket positiv och helt ofarlig för 

både barn och föräldrar (Erlandsson m.fl., 2008; Feldman, Eidelman, Sirota & Weller, 2002; 

Flacking m.fl., 2012; Gregson & Blacker, 2011; Mathiesen m.fl., 2001; Nyqvist m.fl., 2010; 

Thernström m.fl., 2011; Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008;). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att papporna känner rädslor, overklighet och otillräck-

lighet i den akuta situationen. När papporna sedan får information och förståelse i vad som 

händer och en tro på att det kommer att gå bra blir de delaktiga i vården av sitt barn. Detta 

stämmer till stor del överens med det som Lundqvist, Hellström & Hallström (2007) beskri-

ver i sin studie. De beskriver hur det normala livet försvinner och papporna lever bredvid 

verkligheten i ett känslomässigt kaos. Papporna känner att de behöver vara med för att vara 

ett stöd för mammorna. De blir beroende av människor som de inte känner och de observerar 

personalen för att se hur dessa reagerar. De känner i början en distans till sitt barn, som se-

nare övergår till en närhet då de förstår att de är viktiga för barnet. Vidare skriver Lundqvist 

m.fl. om händelser som av papporna beskrivs som viktiga för att komma nära sitt barn, t.ex. 

ögonkontakt, att barnet greppar deras finger eller när de vårdas utanför sin kuvös. De påtalar 

även vikten av att närvara i omvårdnaden och ha möjlighet att bo på avdelningen. 
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Hos de pappor som fått barn prematurt framkom oro över hur barnen skulle se ut och större 

oro över att ta i sina barn och komma dem nära då de under längre tid och i större utsträck-

ning tvivlade på att de skulle överleva. Ju tidigare barnen var födda desto längre tid tog det 

innan papporna landade och kände sig trygga. Det tog även längre tid innan föräldrarna 

kunde ta hand sina barn helt själva.  

 

Papporna i studien kommer vid olika tidpunkter under och/eller efter det akuta omhänderta-

gandet till ett läge där de känner delaktighet i vården. Tidigare forskning betonar hur viktiga 

pappor är i sitt barns liv och hur stödet för pappors övergång till föräldraskap behöver för-

bättras både genom stöd före och efter att barnet är fött (Halle m.fl., 2008). Hur ser föräldra-

stödet inom mödra- och barnhälsovård ut i Sverige idag? Riktar sig stödet till mödrar, fäder 

och föräldrar som par? Föreliggande studies syfte har inte varit att undersöka detta, men i 

resultatet framkommer att välinformerade och förberedda pappor hade det lättare att hantera 

den akuta situationen. Erlandsson och Häggström–Nordin (2010) har intervjuat pappor som 

fungerat som primära vårdgivare i direkt anslutning till förlossningen och papporna framhål-

ler att förberedande föräldrautbildningar ofta fokuserar enbart på normala förlossningar med 

tonvikten på mamma och barn tillsammans. Papporna i den studien och i föreliggande studie 

ställdes inför en helt annan verklighet. En av papporna i föreliggande studie uttryckte öns-

kemål om att förberedande information till blivande tvillingföräldrar skulle innehålla in-

formation om en ökad risk att föda prematurt och vad det innebär. 

 

Det är av yttersta vikt att sjuksköterskan i barnhälsovården får information om vad familjen 

har varit med om under tiden på neonatalavdelningen. Detta med tanke på att pappor till 

barn som är sjuka vid födelsen har svårt att anpassa sig till föräldraskapet (Rautava m.fl., 

2003) och de behöver få individuellt anpassat stöd. Resultatet i föreliggande studie ger för-

fattarna anledning att tro att en särskild tanke på papporna som närvarat under det akuta om-

händertagandet av sitt nyfödda barn vore värdefullt. Förbättrade överrapporteringsrutiner 

mellan neonatalavdelningen och barnhälsovården vore önskvärt ur många synvinklar, till 

fördel för barnet och dess familj.  

 

Med bakgrund i att pappor till prematurfödda barn ofta mår psykiskt dåligt efter några må-

nader (Olshtain & Auslander, 2008) och att pappor till svårt sjuka barn ofta är i behov av 

extra stöd under det första året (Rautava m.fl., 2003) blir det intressant att jämföra pappornas 

situation med mammornas. Fägerskiöld (2006) kommer i sin studie fram till att papporna 

ofta känner sig förbisedda inom barnhälsovården och att de uppfattar att enbart mamma och 

barn står i fokus. De pappor som fått möjlighet att delta i föräldrautbildningar eller föräldra-

stödsgrupper riktade till pappor upplever det mycket positivt. Mammor får inom ramen för 

barnhälsovårdens verksamhet svara på ett frågeformulär som kallas EPDS (Edinburgh Post-

natal Depression Scale) för att fånga upp postpartum-depressioner som förekommer hos 

uppskattningsvis 8-15% av alla mammor (Glavin, Ellefsen & Erdal, 2010). Borde det inte 

vara självklart att även försöka fånga upp de pappor som mår dåligt på ett liknande sätt?  

 

Det har varit lätt att få deltagare till studien. Endast två pappor har tackat nej till att delta. En 

tänkbar orsak till detta kan vara att pappor som varit närvarande vid det akuta omhänderta-

gandet av sitt barn känner behov av att berätta och prata om sina upplevelser kring detta. 

Tidigare studier har visat att pappor gärna pratar om situationen kring födseln av sitt barn 

(Koppel & Kaiser, 2001). Även detta talar för att pappor måste erbjudas individanpassat stöd 

efter förlossningen. Att få tala i grupp om sina upplevelser kanske passar några medan andra 

annan kanske föredrar enskilda samtal med sjuksköterska, läkare, kurator eller psykolog. En 
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intressant möjlighet är att erbjuda föräldrastöd i grupp på neonatalavdelningen i olika for-

mer, det vill säga föräldrar tillsammans och även grupper med mammor och pappor enskilt.  

Slutsatser 
Papporna var från början rädda, kände sig otillräckliga och upplevde situationen som overk-

lig. Med hjälp av egna och utifrån kommande resurser, bland annat barnsjuksköterskans om-

vårdnad och information, fann papporna efter olika lång tid en känsla av att vara delaktiga 

och ett förtroende för vårdpersonalen, som ledde till en högre känsla av sammanhang, det 

vill säga KASAM. Detta sammanfattar huvudkategorin Att gå från kaos till kontroll. I hu-

vudkategorin ryms fem kategorier (1) rädsla för det okända, (2) otillräcklighet i förhållande 

till sig själv och andra, (3) overklighet i den nya situationen, (4) delaktighet i vården av sitt 

barn och (5) förtroende för vårdpersonalen. Rädslorna, overkligheten och otillräckligheten 

gör att papporna känner sig otrygga, medan en ökad delaktighet i vården och ett förtroende 

för vårdpersonalen leder till trygghet och framtidstro. 

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat bidrar till att belysa vikten av korrekt information vid upprepade tillfällen, 

anledning att se över rutiner för förberedande information i de fall inläggning på neona-

talavdelning går att förutse, t.ex. vid hotande förtidsbörd, samt att arbeta för förbättrade ruti-

ner när det gäller stöd till pappor i hela vårdkedjan.  

 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur papporna i studien mår när en längre tid 

har gått, eftersom det finns studier som visar på att de då ofta mår psykiskt dåligt. Det hade 

även varit intressant att se om det finns någon skillnad i hur papporna mår då i förhållande 

till hur tidigt de blev delaktiga i omvårdnaden eller hur tidigt i graviditeten deras barn föd-

des. För att kunna förbättra situationen för pappor vars barn behöver akut omhändertagande 

vid födseln skulle det även vara intressant att ta in synpunkter från olika delar av vårdkedjan, 

t.ex. mödravård, förlossningsvård, neonatalvård och barnhälsovård. Fokusgruppsintervjuer 

skulle kunna vara en alternativ metod till enskilda intervjuer, som säkerligen skulle leda till 

livliga och givande samtal.  
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Bilagor  
Bilaga 1 

Tillfrågan om deltagande i studie 

 

Till dig som har ett barn inlagt på neonatalavdelningen 
 

Bakgrund 

Ungefär 10 % av alla barn som föds i Sverige behöver vårdas på neonatalavdelning. Ofta rör 

det sig om akuta situationer vid förlossningen där pappor följer med sitt barn från förloss-

ningsrum till barnakutrum och neonatalavdelningen. Tidigare studier har visat att det kan 

vara både bra och dåligt om en förälder är med under akuta situationer men det finns mindre 

kunskap om hur papporna själva upplever detta i samband med förlossning.  

  

Syfte 

Vår studie kommer att fokusera på hur du som pappa upplevde det att närvara vid det akuta 

omhändertagandet av ditt barn i samband med förlossningen.  

 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att delta i en intervju om dina upplevelser, eftersom du har ett barn som i direkt 

anslutning till förlossningen behövde vårdas på neonatalavdelningen. Vår intention med 

studien är att den ska leda till förbättrat omhändertagande av pappor vid och efter akuta situ-

ationer i samband med barnets födelse, till fördel för hela familjen. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du kan avstå från deltagande eller när som helst avbryta din medverkan i stu-

dien utan att ange en orsak till det.  

 

Hantering av data 

Intervjun kommer att spelas in på band och dessa kommer att förvaras så att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift 

i magisterkursen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i en 

vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte 

att kunna identifieras. 

  



 

 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Vi kontaktar dig ungefär en vecka efter att du fått brevet 

för mer information och planering av intervjun. 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
 

Jenny Andersson och Helena Larsson, sjuksköterskor och studenter på specialistsjukskö-

terskeprogrammet till barnsjuksköterska vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

Tel xxx 

E-post xxx 

 

Handledare för studien: Karina Huus, universitetslektor på avdelningen för omvårdnad, Häl-

sohögskolan i Jönköping.  

E-post xxxxxxxxxxxx 



 

 

Bilaga 2 

 

Till xxxxxx, verksamhetschef, Barnkliniken xxxxxx 

 

Pappors upplevelser av att närvara vid det akuta omhändertagandet av sitt barn i 

samband med förlossningen 

 

Bakgrund   

Ungefär 10 % av alla barn som föds i Sverige behöver vårdas på neonatalavdelning. Ibland 

rör det sig om akuta situationer kring förlossningen där pappan följer med sitt barn från för-

lossningsrum till barnakutrum och neonatalavdelningen. Tidigare studier har visat att det kan 

vara både bra och dåligt om en förälder är med under akuta situationer, men det finns mindre 

kunskap om hur papporna själva upplever detta i samband med förlossning. 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pappor upplever det att närvara vid det akuta 

omhändertagandet av sitt barn i samband med förlossningen, när barnet är sjukt eller prema-

turt. Får papporna det stöd de anser sig behöva i den akuta situationen? Får papporna stöd i 

att våga närma sig sitt barn och känner de att de behövs hos sitt barn? 

 

Tillfrågan om deltagande 

Önskemålet är att få intervjua ungefär 8-10 pappor som har sitt barn inneliggande på neona-

talavdelningen, barnet skall ha blivit inlagt direkt i anslutning till födelsen. Vi vill göra in-

tervjuerna i nära anslutning till utskrivningen från neonatalavdelningen.  

 

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 en vetenskaplig tid-

skrift. Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identi-

fieras. 

 

Kontakt 

Vi kontaktar Er inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra intervjuer på 

neonatalavdelningen. 

 

Handledare för studien: 

Karina Huus, universitetslektor 

Tel xxx 

Epost xxx 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
Jenny Andersson Helena Larsson 

Adress xxx Adress xxx 

Tel xxx  Tel xxx 

Epost xxx  Epost xxx 



 

 

Bilaga 3 

xxxxx 

Verksamhetschef Barn och ungdomskliniken 

xxxxx 

 

INTYG 

 

Härmed intygas att specialistsjuksköterskestudenterna Jenny Andersson och Helena Larsson 

får genomföra intervjuer med pappor på neonatalavdelningen för datainsamling till nedan-

stående studie som del i ett förbättringsarbete. 

 

Pappors upplevelser av att närvara vid det akuta omhändertagandet av sitt barn i 

samband med förlossningen. 

 

Huvudansvarig för studien är Karina Huus, universitetslektor vid avdelningen för Omvård-

nad, Hälsohögskolan i Jönköping. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

xxxxx 

 

 

…………………………………………………… 

Ort och datum 

 

  



 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

Berätta om upplevelsen av när ditt barn föddes.  

berätta mer 

hur menar du  

vad hände sedan 

hur upplevde du det 

Personalen då 

 

Berätta om det akuta omhändertagandet av ditt barn? 
Förstod du vad som hände 

Hur upplevde du det 

Vad gjorde du 

Vad skulle du vilja ha gjort 

Saknade du något 

Personalen då 

Berätta mer 

 

Berätta om när ni kom upp till avdelningen,  

Vad hände då 

Hur upplevde du det 

Vad gjorde personalen 

Vad gjorde du 

Vad skulle du vilja ha gjort 

Var du nära ditt barn 

 

Bakgrundsfrågor 

Föräldrarnas ålder 

Bor föräldrarna ihop? 

Mådde mamman bra under graviditeten? Hela tiden 

Hur startade förlossningen 

Förlossningssätt? Kejsarsnitt/ sugklocka/ normalförlöst 

Vikt och längd 

Varför vårdades barnet på neonatal? 

Visste du om att det fanns en avdelning för sjuka nyfödda? 

Var det i planerad tid? I vilken vecka? 

Har ni några barn sedan tidigare? Hur många? 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


